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Tarvitsemme enemmän ihmisiä, 
jotka erikoistuvat mahdottomaan.

– Theodore Roethke –



Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole.

On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja.



Jokin estää meitä näkemästä.

Olemme itse ratkaisun tiellä, 
mutta emme näe miten.



Tietoisuutemme on vain
peukalon levyinen valokiila todellisuuteen.
Sen ulkopuolella toimii intuitiojärjestelmä.
Näemme oikeastaan vain sen, mitä
olemme valmiit näkemään.



Mitä enemmän vastustamme ei-tietoisia
prosesseja, sitä tiukempi ote niillä on meihin.

Voimakkaat tunteet saavat
ajattelumme oikosulkuun.
Valokiila kaventuu entisestään.



Päättely on meille hidasta ja vaikeaa.
Olemme epäloogisia huomaamattamme.

Usein yritämme tehostaa päättelyä,
mikä usein vain pahentaa tilannetta. 



Logiikka johdattaa meitä vain siihen
saakka, 

mihin faktat riittävät. Se ei ole paljon.

Emme ehkä huomaa sitä, jos olemme
keksineet uskottavalta kuulostavat

perustelut.





Intuitio on välillä järjetön ajatus, 

joka on uskallettu ajatella loppuun.



Viheliäiset ongelmat 

kutsuvat meitä

hyödyntämään 

ihmismielen neroutta. 



Viheliäiset ja kesyt ongelmat 
eivät noudata samaa logiikkaa.

Niiden ratkaisu edellyttää
erilaista ajattelua.



Viheliäisessä ongelmassa

intuitio on välttämätön.

Vaikeassa ongelmassa asiantuntemus.

Helpossa ongelmassa auttaa päättely.



”Minua he halveksivat keksijänä, mutta 
kuinka paljon paremmat perusteet 
minulla olisikaan moittia heitä, koska
he eivät ole keksijöitä vaan
toisten työllä mahtailijoita 
ja vanhan toistelijoita.”

Leonardo da Vinci



alle kahdessa kuukaudessa. 
Olin silloin elämäni 
onnellisimmassa mielentilassa. 
Mieleeni vyöryi ideoita ja ainoana 
vaikeutena oli pitää niistä kiinni.
Nikola Tesla



”Kenties on epäreilua 
palkita ihminen, joka on 
vuosien ajan vain nauttinut siitä, 
kun on pyytänyt maissikasvia 
ratkaisemaan tiettyjä ongelmia 
ja katsonut kasvin vastaavan.”

Barbara McClintock







ratkaisu

Ongelman kanssa työskentely

vs. 

itsen kanssa työskentely

juurisyy

ongelma



Millaisia ajatuksia herää intuition käytöstä?

Miten voisimme hyödyntää ja tukea tätä työyhteisössä?



Intuitio ei ole yksi

vaan monta



Superintuitio

Vaistopohjainen
Intuitio

Asiantuntijuus-
Intuitio 

Kolme tärkeää intuitiota

fyysinen maailma –
nyt-hetki

Ajatusmaailma –
mennyt ja tuleva

ei paikkaa, ei ajan käsitettä



Ihmislogiikan ylittävä intuitio

Kehollinen
vaistointuitio

Alitajuinen
tietopankki

Ajattelumme voi jäädä luuppiin

Epämukavat tuntemukset
puskevat meidät
takaisin mielen
turva-alueelle



Sirpaloituminen

Takertuminen Urautuminen

Intuitiojärjestelmän luupit



Sirpaloituva mieli

Takertuva mieli Urautuva mieli

Erillisyys aiheuttaa konflikteja

Heikko, tekopyhä, 
laiska, hullu

Hörhö, nolo, 
taikauskoinen

hihhuli

Pelkää puuhetta, voimaton, elitistinen, saivartelija Järjetön, pelottava, arvaamaton, moukka

Kuiva, kylmä, 
tunteeton, 
arrogantti

Brutaali , 
epäeettinen, 

tyhjänpäiväinen,
itsekäs

Erillisyyden 
kehää ruokkii 

pelko ja erillisyys.

Toinen on 
suvaitsematon, 

omassa kuplassaan ja 
irti todellisuudesta.



Intuition näkökulmasta

ainut ongelma on yhteysongelma. 

Emme näe emmekä saa tietoa, 

jos meillä ei ole yhteyttä.



Yhteyden 

korjaaminen 

alkaa itsestä



työrauha

fyysinen turvallisuus

psyykkinen turvallisuus

selviytyminen

luovuuden ja intuition 
mekanismien tukeminen

mahdottoman 
ratkaiseminen

rajoittavista 
uskomuksista 
luopuminen,
esteetön näkökyky

potentiaalin 
laajentaminen

itsensä 
ylittäminen



Päättelyn ja intuition yhteistyö 

Voimaa, ei älyä
murskataan vuori, kaivetaan tunneli

Älyä, ei näkökykyä
ponnistellaan eteenpäin vanhoilla malleilla

Esteetön näkökyky, ihmeiden logiikka
ylitetään entinen, nähdään laajempi, lennetään



Kolmen intuition ja päättelyn yhteydestä syntyy

luomisvoimaa
ihmeille avautuminen

tuoreet
havainnot

tarkat
kysymykset



Millaisia ajatuksia herää mielen turva-alueesta ja 
kolmesta erilaisesta intuitiosta?



Tarvitsemme yhteystaitoja

eli kykyä ylittää omat esteet ja

virittyä yhteystaajuudelle, kuten

intuitio, empatia, hyväksyvä läsnäolo.



Luo mikroilmasto, 
jossa on turvallista 
tulla näkyväksi ja 
kokea yhteyttä.



”Yksikin hyvä opettaja, 

joka antaa kaistaa, riittää.”



innerversity.org



Inspiroivaa matkaa!
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työrauha

fyysinen turvallisuus

psyykkinen turvallisuus

selviytyminen

potentiaalin 
laajentaminen

itsensä 
ylittäminen

luovuuden ja intuition 
mekanismien tukeminen

käytössä oleva 
kognitiivinen kapasiteetti

käytössä oleva 
kognitiivinen kapasiteetti

käytössä oleva 
kognitiivinen kapasiteetti

mahdottoman 
ratkaiseminen

Mahdottoman
ratkaiseminen

rajoittavista 
uskomuksista 
luopuminen

ratkaisun
kutsuminen

Raami & Mälkki, 2018
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