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Eihihhulointia, Asunsadan
k omet nOäåssäBoLlder n

kaup!n9 sta,joka oi ehkä maa'
lmannewaqe päåkaupun[i.
Enkuu u yhtään si hen porlk-
kaan Minu etiedelatutk mls
ontårkeäasa Mon lla newaqe
-tyype lla asiatlåhtevåtaivå.
kas stå Hesu keutuvatYhdes
sä huonelslinla ke5k tryvätlou
kolla, joila pahuus katoaisi
måa masta E se.inmene",



rE(sri lEf,f,v llxxa.r (uv^r icEnr urrr

tö on oppiDur, ettii ;sälle kannanåa §anoa aja-
telleens jorain. vaikla sitii, kuinl<a Mozrt
onnistui sävcltiimään jo hlain nuoren,r ih-
,n.ellisi;i tmtsia -Ios is,ill. kertoisi rotuudcn.
hän lain äry)rryisi. Eihän kukm voi htua
prikallmn ajattelemxtta Dritiiån.

Yli viisik),mmentä vuotta myöhcnniin
sanra §tIö, Dominique Surel, istuu Hcl
sinsiD Tijölössä Åalto-]liopiston asuntolan
aulassaja odottaå ninu.. Tottakai hän tuD-
tristaa ninrt Eilla epäröintiä samrn tien.
Kuusilsmppisessä naisessa niikee edcllcen
tltön. Hiin on såmaan aikLrun vahva j. hau
Es, jotenkin knkas. vrkavaD paksu, phkä
harmåa tukka on auki. Silmåt o\at v.alcan
sinivihrcät. kirkkaat !,esisilniär

Surcl oD inhrition asirntuntija, jok. on
tutkinut intuitiivisia åjnttclua, ja hän hren-
noija koulutha aiheesl. ynlpiiri Naailnraa.
Äako-],liopisroo. hiiicr kusuivat viet?ilullc
tuthjat Asta Ilååmi jå Sarnu Mielonen, jot-
l(, ovat jäicstäneetAalloss. intuitiovalncn-
nusra tariorvia kut.Ssei!.

'Ajatielir pitkiär, e$ii miDussa onjorain
\ikaå, ku6 p),sr_vin istuDu n pnå fi hjänä pit

Ihmismielen
avarLlus
Aivot ovat ihmiskunnan viimeinen tutkimusretki, Näin sanoo Dominique 5urel,
joka on tehnyt intuition tutkimisesta ja opettamisesta elämänuran. Hän uskoo,
että ajattelun kehittämisessä on ihmiskunnan ja bisneksen tulevaisuus,

icni §,ttö ishu pdiisilaiscn ta-
lon kuistill! ja tuijottelee pil
!iä. Hänen pöässään eiolc !h'
täiin a.iatustx, on \€in suuri
amruus Himonia rikkoutuu.
kun isä åstuu kuistille j.r kys»l,
nlitä t),ttö oikcin ajattelec. TJ.t

kiäkn1 iikoja. väst.r kcski-iässä kuulin medi
taatiost., ja eitä ihDriset ovat valniita mak-
såmaåD siitä, cttä saavåt tyhjeDDcftyä mie

Hiintä kiinnosti lxpsesta åsti, kuinka ;h-
miscr toimivat. smrLrlh hänelläolikoko aj
ulkopuolisuuden *okemus, ikäån luin hån
olisi katsellut m.xilmrs jostaiD etäökä. "I,1i-
nulla on ajna ollut tunne josranr suurem
msti. toiscsta ulottunudesta, Mictin no-

Alkx.ka n\( rhrn(esrJ \mrnrrtako vrå
r bisellaulofttrtudellasureleitekoita
mitåån new agc 'hinöä, vam tierca ja asioi
ta, jotka ovat sanallisen logiikån jr tietoisen
miclcn ulottumattonrhsa. HäD kutsuu täl
laistä tietoa intuitiivisel<si tiedoksi. Jokai-
sclla meistäon inruidon kll§l mutta mx&m
varrcllx suunmmahn osålta råpiscc taito sen

lntuitiiuinen ti€to on kirks !älähdvs, puh-
das ajatus vailla run.ctta Näin intuitiota
useir kuvatåo. Uscinn ten kirkasta räläh'
dystii seuråa välitöD våsteeaktio. Kun tyh-
jästä syt§-T päähån ajatus, niin sanottu jär'
jen äänimitätöi*n simar tien: Pöh, tuoon
ihatr hirlmöå, ei se roimi, nistä ihm.cstätuo
åjatus nlt oikein tuli. Tiillainen sisäinen pu
he on srmastinnrclle nrttua

surcl sanoq ettå intuitiota ,vnlmärtäilk
seen otr htaäksyttiiln, e$ei kåikki rieto olc

Dominique
Surel
xula: muir ivGenåiåx€lun k€hirtä.
n senla soveltamBen sianiumila.

Syntynyt.15.41953Pa isisså.

(oulurus: Väitellyr tohto.iks' Uni
ve6iv of Pho.nirisrå åiheenäan bis.
nespäåtdk5enleko la intuit on osuus

sinå. MBA tutk nto WebsterUnive6i

Aru!: Miehenså känsså Colorädosså
Yhdysvanoissa vuorilla yli 2ooo mea

Suotlltelee kålklll.:'los häluaå ke.
hittyä jamuultåa fr aalhaa, onym-
märctiivä, ettå huurosalka. Ises.
rä eimuiden mtrunåmisesiå. rhmise.

nä kehittyy, kuhålkaa aruostaakoko
§ydåmellåänjä 5ie u laan s tä, m låon
saanui Konvielå yrittåå noustavi.
han ja kateuden tunleiden yläpuole.
le, om. ene.qiakenltä muuttuu Tä

mä muuitaa silå, miten muut ihmi*r
suhtautuvatitseenlarc saådå toi
setk n muultumaan. 0n muisteltava,
eltei tållåinen muutos täpahdu yön

yl. 0nymmånetravä myos,että lål
lainen muutos0osessi taoahtuu yk-

sin, ryhmien ulkopuolella.lokaisen on
luotäva omahenkilökohta nen suh

teensa un ve60m in täirodellsuu.
reen, mrksis Gharuaaklnkutsuå. Mo-

net e väl siihen uskaltaudu."



Jotta oppisi kuulemaan
intuitiönsa äänen, tietoinen
mieli pltää ensin hiljentää

viclii Yhd)Elaltain arnreijassi toimineeseen
kaukokatsomisen, cli rcnrote viewinsin
asiintuntijam Lynn Buchanmiin Domini-
quc oppii tapoja lat.sta. ticllostomattomaD

såmalla hän tuntcc elävänsä kaksoiselii-
n1ää. "roisaallå nnrullr oli \4BA-elänänija
toisaalla hörhömrailnr.. jostå cn \oinut pu-

väitöskirja dtaa Doniiniquelle mahdol-
lisuuden yhdistäå kaksi tu.rilmaasa. Hnn
tutkii johtåjien päätökscntekopioscssia ja

ilrtoition osuutta siiDl. "Luin väitöskirjra'
ni varten prljon neurctutkimusta ja klaDc
tif-\,siikkaa. Aloin löytää ticteellisiä seli§'k
siä ja todisteita åsioistr,joihh olin törnlän'
n),t hörhömaailnassa.

vllmeisen kymmenen vuoden aikoa tutki-
mus intuition )nrpärillä on l;säiintynlt sii-
tii on tullut salonkike\Dnlcn ,ihc myös )ri-
rysnaailmassa. "Intuittu on muotiå. Se ci olc
ihme. sillä maailnn oD vxltava sotku. Kult-
ruurit törmäai!ät, kaikki nopeutuu ja teh
däiin ihmellisiä teknologisia inno\'åatioita.
vanhat mallit eitnir ennä piidc råloude$a
civntkä muuallakaan yhtciskunnåss.-'

surel puhuu inntitiiviscsta iil)kky-vdestä.
Sc on koko aivokapasiteetin kii)'ftämistå, tie
toiscn nielen ia intuitiivisen nr;elen yhrcis'
työtå j, \rorcptrhelua. sc on kaikkien ko8-
Ditiivisten krtyjen jå listien yhdhtämistä.

"olemme tulleet tähäD h.iilmam ja meil-
le on enettu miclcnömiä kt'kyjä, mutta ei
kä]tiiop6ta. Meneilhän on ninr suurimur-
ros, että ihmiset ovat hcränneet mielen ja
rjatrelun kehittämisecn. Kehomne ja mie-
lenttne on krikki, mitiimcillil on. Niitä pitää
siis oppia käl,trån1äii,t kunnolla."

surel uskoo, ettii intuitiiviDeD ajrttelu
on bisneksen seum.v. kilpåilutekijä. Siitä

sanojr on roisenl.isiakin sisnaalej.. Ihmi-
set puhuvat nyrkkituntumastå, kannnliha-
fiiliksestä, nipistyksesti vatsmpohjassa.
Itetki intuition nla:rilnn lähtee siitii, ct-
tä oppii tunDistaDlr.n signaaleja. Pitää hxr-
joittaa herkkryttäänja aistejaån. Aluksie '
laisia tuntemuksimn voi laikka kiriata ra-
per;lle ja tukistra ftyöhcmmin, seurasik)
niistämitiiän.

Jottaopphi ktrulcmaan iDtuitionsa äänclr"

tietoinen mieli pitäii ensin hiljentäå. Tietoi-
nen mieli h.llitsce rationåalisen ajattelun,
tiedon k§uun jr nnall.ysin. se on koko ajan
johdossa, kosk, kulttuurissåtume ratioDaa-
Iisuutta arvostetmtr ji koko l<oulutlsjärjcs-
telmäftme keskittv_v kehirtiimätu tietoistr
mieltä. "Tietoisclla ftielellä on iso cso. Ali-
tajui.cn tai irtuitiivinen mieli a!€a tien toi-
seDlåiselle tiedollc. Tottakai tietoincn mieli
yrittä silloiD s.botoida sitä, koskå sehän on

Surel neuvoo vaimentanråan tictoiscn
trielen mtanr.lh sillc tckemistä. Tästä k!i-
killa on kokc,nusta: kinkkinen umpikujaårr
johtmut pulNr rrtke.a, hn alkaa puuhsta
jotain arkisq mutt,r keskittvmistä taatilaa,
kuten ruuanlaittox, tiskamista, ikkunoidcn
pesua tåi urheilua. 'Alitajunta saavapaud€n,
kun tietoiseUa miclellä on projekti."

Kuusivuotias Domlnique nousee laivxsta
Bostonissa UsAssa. "ED pidä tästä, mcn'
näån takaisil". hätr totcaa ädilleen. Seikkui-

Aallon pioneerit
Aolto yliopistan Medialobarctoriontutkij.t As-

ta Raamija Samu lvlielonen saivatvuonna
2o07 apLrahan Suonen Akoremiolto htuitio
luovissa prosesseissa'tutkim!shånkkeese€n.

Apurahan saäminen hämmäsMti sekä tutkiiat
itsenså että h eidån to llega nsä. Poiktitieteelli-
nen ja joskus psykoloqian kaatoluokaksi koettu
intuit o e olut eikå ole vielåkään kovin arvov. -

tainen tutkimuksen kohde,
''olemme viralliseni taiteen ja des qn n t!t-

klmusalueella, joten meillä on vapaammät kä-

det. Media abolatoriossa uskalletaan kokeilla'l

Raami iå Mielonen olivat §öskennelleet en-

nen intuitiotutkimustaank'n yhdesså, muttå
heidän lähtökohtansa olivathyvin er låiset. As

ta Ra.mikertoo o eensa kiinnostunut intu '
tiostajo paikymmentå vuotta osana luovuu-
den keh ttämistå. K.svatustiete täia muotol.
ruä opiskell!t Raamialott pohiimallä, kuinka

luovan projektln suunnittelumenetelmiå voisl

lirisä on kuitenkin päöftnn$, ettii perhe ko-
keilee elämåä AmerikNsr. Klmmenen setr

rravu wotia Doniinique käy ,nerikkålais-
ta lrculuå, jonkajälkccn vuorossa ovat raDs-

kalaiset koulutehtävi1t. Niihin mence kuu'
si tuntia päiviissä. Tchtävät lältevät postit-
se Ranskaan opettaj t.rkistettavaksi ja p.-
laamt punalsrällä korjrttuina.

"Menestvir ik.tcemisesti hln'ir Se oli
minulle tapa osoittaa, ctten ole hulluja h,'
ke.en toimimaxn norm.alissa yhteiskun-

Dliimä vie Dominhuetr takajsin Ranskran
jå tåas 1'hd)'svaltoibnr, jossa hiin opiskelec
kmsajnvälisiä suhtcita Å.,gis Coilese.$d Mas-
sachusettesissa. I\,lllA:n hitr suorittåa Lon-
toossa ivelsrer U,ur6itysd diiiainenåan
tndkkinointi. Ansiolucttel@n kersa vaikut-
ta\tu meriittejiii Tyihkcntclyä MIT:sr. Har-
vad r.rnivarsirJssd-, bisnesliitteiden luomis-
d Intemotianal Har,lld Tribunele jå sösken-
telvä tutkimusjohirirDn konsultti,'htiö DDH
Consultdntsil/d. Iftnsultoitaviin asiakkåisinr
kuuluu Grllere, /rtliur Ändersen, Dow ,u,1!
pe. London Cit! Airport ja Brin ll'tele@n.

Smm aikaan Dominiquen eliimään tu-
lee air,ån toiscnhisia asioita. Hän tutustuu
rcdenetsinänn taikxvxmilla ja mnhaän
egr?tiläiseen punnLrkscn käyttötaitooD, jon
ka awlla muun mMssa nuina;set kirursit
pystyivät nääriitänräön tarkasti oikean leik-
kauskohdån aikana cnncn röntseniä. Ssiat
ålkavat loksahdclla paikalleen. Törmättyåiin

kehittää Mielonen sa,roo åhteneensä pmjek'

tiin skeptikon åsenteella. "Onko intuit o parem-

pi kuin aNausTlos se on hyödylllstä, voiko sitä
kehittäå? Mistå tietää kehittyykö se? 0len saå.

nut näihin tysymyksiini vakuuttavia vastaul'
siä, väikkei kaikleå voikaän såtaprcsenttisesti
välidioidä. Nyt ajatteleen, että olisitypelää olla
kehittämåttå intuitiot.,"

l4edialEbolatorio on järl€stänyt vuodesta
2o04 coach n! Crcatlvity -kursseja,j0illa opis-

kelijoita vålmennet.an kehittåmåäån intuitl -

v sta ajatteluaan. Råamiia l4ielonen ovat r tä
mieltä, ettå inruition kåyttöå pitåisi opettaa jo

'lntuition kåytön kiistattomia ja tutkittuia
etuja on kolme: nope.mmåt jä påremmat päå-

tökse! innovatiivisuuden ja luovuuden kåsva

minensekälisäänlynytonnel su!s",1'lielonen

lokainen voi kehittää intuitiotaan, vaikka se

lmeneekin jokaisell. hänelle ominaisei a taval.

Mielentutkim!smatkäilijat,Samu Mle onen ja As-
la Råami kannustavät kaikk a tutustumä.n intu
ilioonsa. Mitään haittaa siilå ei ainakaan ole.

la. Asta Raamikertoo kokeneensa ainavoimåk
kaastijä saavansa selkeitå intuitiivisia vä äh-

dyksiä. Samu l,lielon€n onioutun!tt etoises-
ti opettelemaan intu tiivisten signaalien huo

''Ensimmäinen äskel on se. ettå ki nnittåä
huomiota siihen, mihin kinnittää huonr ota."



on hvö§ii n'endicn t nristrnrisess.. skenaa
rioiden ja strrtcgioidcn luoNisessa. Intuitio
h.lpottai ji nopcntttxr pliäröIsentekoa ti
larteissa, joissa tictoi on !ähnD råi liikrå.

Oikeastaatr irtuirn» larassu on koko ih
miskuDn.n tuldiisrtrts:'Tcknolosia kchir,
t-!-v, muta ihnrnrcD olefl«». ei crcne tåi ke-
hi§. ViimeirrcD t!ntenrrn)r on om.tailom

Surel oD ollut niul(nru perustanussa
InstitLtte for Sciattilc ,xp1ordtio"u, joka
kmDustar tutkijoit.r turkilr1nrn niin sdrottu
ja mjr-alueita, sclhisir .sn)it., joita on vri-
kea selittäii, kutcn krukopnnnnLrs raietu-

"Nyk_lriede lähtcc siirii, enii jos jorain ei
\ri selittiin, sc oi ole olclrr-ssr. Marginaalis
sa olevm eiedes kusot.. Tutkioiden piräisi
uskaltautua m!ös tic(,cD njr'rlueille Vain
rärä kauttr tiedc roikchihä. I,loDer rurkilår

rnmiirtä!ät tiinrän iih'lliscsri, inutm raha ja

aalto-yliopiston M.did rh.lory, audito-
rio Helsinein ArrbjN on tiiynnä. Mnstau
housupukuuD jr vdkoi{en pritapusooon
pukeutunut Donliniquc Sunjl sla käteensä
långåttomn nrikrofonirr. " (rtsotaan kuinka
tässä käy. Minulla lr nrjkrofoneilh ei vleen
sä mene yksiin", Surcl totcox j. h\.n;ihtäå
hieman. Ei kesdn k.u.ikran. kun mikrofo-
ni poksalrtar kcrrun j, nrrkis§_11 Av-vastaala
uihråa patterit j:r hctken nrikrcaoDita6 roi,
mii poksahtaakscn hctken kuluttu! uudel
len- "Tuhoan liittciti'. Surel toreaa Onnck,
si aud;toriosx oD nr!ös kiinrcn puhujmpönt-
töD asenncttu mikr)fori. jokir suostutr toi
mim!.n. kunh.n sur.l ci kosk. siihpn

Esisksensä .ikrnr surel ryöryrtää sei-
nälle pyörryttilviin nriiii$n nrrtcri..lia. On
Iukuisia tutknDUsrcfcrcDss.'jä, nnniä, si-
taatteja jr csimofkkciii. Amcrikkalaistut
kinuksen m kixn 89 froscDttia v.itys-
ten johtajista sanoo kilyttäoccnsä irruitio
ta päätöksenteossrarr. Nobcl-palkitukta 82
henkeä 93sta piti rutkintrstxatr intuirion-
saansiona. Suursijoitt.r ceorge Soros luot
taa sclkikipu!nsa, iok.r ilmenee rinr hic
man ennen nrerkittiiviii mxrkkin.muurok-
sia. Uusi ncurologinen ku!rntanristekniik
ka oo tuonut ilnri, cttii ri\ojen muisrikes-
kuksen aktnonld voi Iaukaistå !ktiviteetria
airan muurllu *choss!, !.ikk. Iapojcn vä-
Iissä, mikä anr.isi viittciiå siirä, c$ä nruG
toja varastoituu kchoon.

surel siteeraa Albert EiNteinia jol{a oD
sanonn! että intuitii\4ncn rnicli oD lahjeja
ti.toinen mieli uskollincn palvelija. "oleln-
me ral<entancct marilnu, joka nostaa pal
vclijan ja unohti. l.hj!n]

H.in kxnnustr. aLrdin)rnm kuLrlijoita ke
hittiimään miehään jn tutusrunr..n iDrui
tioonsa. 'I{un xlat kchirdii innritiotasi. se
johtaa väistänriittii itsemrkiskcluun. Elä-
mään aukea, uusi. ulottttrarksia jr niik
miä. Koet eläDän uudclh iNxllx. Kun opit
katsom.an..l.( nihdi,."


