




lokainen ihminen on intuitiivinen, mutta intuition
käyttö vaalii harjoitusta. Professori Domlnique
Surel vertaa intuitiota lihakseen, joka kasvaa ja
kehittyy vasta, kun sltä käyttää säännöllisesti.
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ntuitio kiinnostaa nykyään niin tiede- kuin
yritysmaailmaa. sitä tutkitaan ja opeteraan io
yliopistoissa. Enää ei puhuta mystisestä kuu
dennesta aistista, vaån taidosta, joka jokaisen
kannattaisi ottaa käytröönsä.

Nopeasti mutkistuvassa maailmasså påätök
senteko ei ole helppoa. Tietoa on taiola niin

paljon, että kokonaisuuksien hahmottaminen on vaa
tivaa ja hankälaa.luuri näissä tilanteissa intuitrosta voi

sanakiian mukaan intuitio tarloittaa sisäistä näke-
mystä ja vaistonvaraista tajuamista. Intuitio ilmenee
usein ylättävinä, nopeina oivalluksina, jotka syntyvät
vaivattomasti ja luonnollisesti.

Aallo.yliopislossa ueraillul professon Dominique
Surel puhuu intuitiivisesta älyklsrydestä.

intuitio on luonnollinen ominaisuus,joka on kåikil-
la, vaikka sitä ei käyttäisikään. olisi hienoa,josjokainen
voisi kokea €lämässään myös tämän toisen tason. Kun
opit, ettå voit saada tietoa myös intuitiivisesti, todelli'
suutesi muuttuu. Näköala avaduu huimasti. Huomaat
olevasi osa laajempaa kokonåisuutta.

surel on tutkinutja opettanut intuitiota 15 vuoden
ajan- Hän on syntyjään ranskalain€n, mutta on asun'rt
ison osan elämästään Yhdysvalloissa. Aiemmin hän
toimi konsulttina ydtysmaailmassa. Hän matkusti ym-
päri lurooppaa ja loi strategioita isoille yrityksille. Surel
huomasi monien joh tajien luotiawD myös inruiboonsa,

mutta ihmiset eivät oikein iienneet, mistä oli kyslmys.
Kaupallisen koulutuks"n saanut yrtyskonsuhtr p;äth
ottaa selvää. Intuitio vei naisen mennessään.

.Täma on'ntohimon' lorvotråvasn en uuvuta srnuä

voin puhua intuitiosta vaikka kuinkåpitkäänl
sureljakaa ihmjsen mielen karkeasti kahteen aluee'

seen Tleroinen, rationäåLnen a'voalue analysoi. arvioi
ja kantaa vastuuta. Intuittrvinen ajattelu syntyy tiedos-
tamattomassa mieiessä. Tätä puolta on perjnieisesti
väheksltty j a pidetty alempiawoisena. Nykyään intui-
tiivisiå prosesseja pystltään kuitenkiD jo tieteellisesti
tutkimaan kehittyneiden aivojen kuvantamismenetel

Tästäkin huolimatta intuitiiviset viestit jäävät
Dseimmiten huomioimatta. Surelin mukaan tietoinen
mieti sensuroi tehokkaasti laikkea muuta informaatio'
ta kuin sen itse tuottamaa.

Kun tiedo.lamattomrlta alueelrd ILlee intultilvinen
välähdys tai oivallus, rationaalinen nieli tlypillisesti
tyrmää sen.lyperääl Mistäs tuo tuli? Mikä saa sinut
ajatt€lemaan, enä tuo voisi pitää paiklansa.

-Tietoinen mielemme tekee yleenså oikein hlvåä
tyirtä, mutta sillä on iso ego. Se loukkaantuu herkästi.
Kuinkas kehtaat tuottaa tretoa,joka ei ole minusta läh-
töisin. Rationaalinen puolemme siis moittiija sabotoi
viestejä, surel kuvailee.

htuitiivisessa älykkyd€ssä tåvoite ei kuitenkaan ole
Dnohtaajäien ääntä,vaan äntåa tilaa myös toisenlai-
s.lle ajairelul]e. Pårhaimm,llaån tietornen ja ålnajuinen
mieli toimivat yhteistyössä.

AISTIT AVOINNA
Intuitiivisen äjattelun vahvistaminen vaatii pitkä-
jänteistä haroittelemista. vaikka intuitio voi ilmetä
ylättävinä nopeina oivalluksina, ihmisestä ei tule in'
tuitiivista sormia napsauttamalla. Dominique surelin
esittelemät harioitulset ovat kuitenhn yksinkertaisia.

- Nämä ovat lapsellisen helppojå lehläuä,)oila pilää
vain jaksaa toistaa. Mutta ne todella toimivatl Monet
vanhåt jä vi.saar ovrrk.n sanoneer, eträ kaikkein vai.
keimmatja kaun€immat asiat ovat lopulta erittäin yk-

Surelin mukaan intuitiossa keskeistä on kehittää
h€rkklyttä ja oppia tulkitsemaan oman kehon vä1ittä-
miä viestejä. Mistä siis voisi aloittaa? Herkklys lisään-
tyy esimerkiksi, kun harjoittaa aistejaan. Måistaa, hais-
taa, tunnustelee ja kuunielee tarkasti.

- ota käieen esimerkiksi villatakhsija todella aisti,
m rå se runtuu Iirnne*o sormenpåissä låmpöä. nou.
seeko mieleesi värejä? Kaikella on energiakenttä, )
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Kunsuhtaudutavoimen
ut€liaasti ja myö.teisesti intuitioon,
viestejä on helpompi vastaanottää.
Asenne latkaisee.Jos olet kovin epäile

Yhdysvaltalainen ener8iapsyk iatri J udith o1106
pitää intuitiota arvokkaana välineenä päätöksiä

tehtäes5ä. Hän käyttää intuitiota työssåän
perinteisen lääketietee. rinnalla- Orloiin
mukaan ini!itio on "pie.ihiljainen äänisisäl
lämme", jota kannattaisi aina ku!llå. orlofr n

suosittelemiå virittåytynistapoja on vii§i. Jos
yksi keino ei toimi, kokeile toista.

aaltopituudelle
il
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väinen Ja kriittinen, viittäytyminen on vaikeaa.

Huomiol lailki keho5i lähet.
tämät tuntemulset: kylmiä viireitä,
lämpöä, outo tLr nne vatsåi pohjaså iå

oPertele hilje.tåmåän
lni€lesi melske esimelkiksi meditoima lla
täi mu uten vain .entoutu malh. Ajatus
kohinan vaimentaminen on po ti intui

tioon. Kun mielesi on hilientynyt, voit esittää
kysymyksiä- Mikä oli5i parar ratkaisu? Mistä
tåssä tilanteessa todella on kysymys?

EnerBhtåsojen tarkkailua
voi oppia. Huomåatko k€nen seurasså saat
lisää eneGiaaja kenen seurasa voimat
taas vähenevät? Missä tiloisså voit hyvin

jå missä huonosti?MillaGet asiat innoståvatiå
mitkå hrBtavat? Kulje kohti voimaå ja hyvåäoloa.

Knjoitaunipäiväknjaa
ja ota unien viestii vakavasti.

LUEIIAV Aroroll,ludith 6u detolntu tyellea n8

5 5reps Lo Phyii.a,Emolona,and 5exua Weine$
(Three R v.6 Pre§ 2oo,lr Myönteinen energ tr

0 0eo o ce ooo oo.roeo I oo(roG oooo

lor Hru\ !,



kankäailakin. synteettiset kuidut ovat sähköisempiå
kuin luonnonkuidut.

- Tai siemaiset kahvia. Miitä suussa tuntuuT Mirä
mieleesi nous.e? Jos saät vai(*a v.in yhden sanan. niin
kiitä siitä. «oska alitajuista ajattelua on väheksyrty, sitä

Surel kannustaa pitämään påiväki, aa, johon knja-
raan ylos vailtuv:a tuntemuksia.Jokri...lä on omä in.
ruitiivinen kielensä. jota voi oppra luldts.maån.

- vertaile muistiinpanoja, kerää lisää yksityiskohtia
ja huomaa yhiFyksiä. Alat pian tunnislåå ,nruitirvisiä
signaalejasi. Toiset ovat esimerkrksr visuåahsempia
kuin toiset. Kun hedttelet aistejasi, hedät monin ta'
voin. Usein ihmiset elävät melko mekaanisesti, joten
tämä on hlYä harjoitus.

Harjoituksilla on vaikutusta esimerkiksi luovuuteen.
Aivotutkimuksissa on viime vuosina korostettu neu-
roplastisuutta eli aivojen kykyä muovautua ja luoda
hermosolujen välisiä, uusia kytköksiä. surelin mukaan
Inturtron kehinäminen saa aikaan muutoksia aivoEsa
samaan tapaan kuin meditaatio.

- Aivot kehittlvät siinä missä muutkin lihakset, kun
niilä käytetään monipuolisestl. Tä11ä on suun merkitys
luovuudelle. Usein luovia ratkaisuja ,ritetään puristaa
tieroisesra mielesta. nut!å lopputu.o" ei o e välr,ämälta

HUUAA TIITOISTA MIELTÅ

lntuitiosra toivotaan apuå etenkin siloin, kun €dessä
on vaikeaongelmå tai hankala valintatilanne. Mitä teh-
dä? Mihin suuntaan mennä? Ajatukset pyörivät vinhåsti
pulmanympäd1lä. surelin mukaan juuri tämä estää råt-

- H'rolehditja murehdit tai luot mielessäsi ruusun-
punaisia tulevaisuuden kuvia. Tästä ei ole apua. Pa-
rempi on,jos saat tietoisen mielesi puuhastelemaån
kokonaan jotain muuta. Katkaiset emotionaalisesti ja
tietoisesti suhteesi asiaan joksikin aikaa. Lähdet ulos,
keskityt elokuvaan tai kirjåan. lntuitiivinen oivallus voi
tulla yllättäen, hyvinkin kirkkåasti.

Koska tietoinen mieli yrittää estää inruitiivisten
viestien vastaanottamisen, snä pitää hiukan huijata.
Tietoinen ajattelu kannattaa Surelin mukaan våljastaa
johonkin helppoon tehtävään kuten ruoanlaittoon tai
astioiden tiskaamiseen.'Iyö etenee loosisesti ja lineaa-
risesti,joten tietoinen puoli aivoista onqysväinen. Se

tuntee olevansa vastuussa,

- Samaan aikaan avaudut toiselle tietoisuuden ta
solle,jolla ei ole välttämättä edes sånoja. vastaanotar
tuntemuks,a vaikkapa valsanpohjåssa tar kylmiä värei
tå iholla.Teet parempia valintoia, kosla viestit kertovat
sinusta tai asioista,jotka liit§!ät sinuun.Tämä on rär-
keää tietoa juuri sinun elämästäsi.

Surelkuvailee vielä haroitusta, jossa valinnan tuke-
na käytetåän intuitiota. Otetaankäte€n puhdåsta pape-
riaja esitetään mielessä kysymys. Esimerkiksi: otanko
tämän tarjotun työpaikan vastaan? Kaikki mieleennou-

- Annat vain tulla. Mitä tahansa tulee mieleen:sano-
ja, kuvia, pelkkää töherrystä tai välähdyksiä vaikkapa
värcistä. sitten esität uudestaan kysymyksen jajatkat.
Miltä tuntuu? Mitä nousee mieleen? Vaikka tietoinen
mielesi awostelee, ettå mitå ihmettä §inä nyr teet, niin

Surel nimittää papeille ilmestyneen kartan merk
kejä energiajäljiksi, joitå seunamålla arvoitus ratkeaa.

- Kun luet muistiinpanot, huomaat, että ensin olet
innostunut, mutta pikkuhiliaa mielenkiinto nä,ttää ka,
toavan.Työpailan vaihto ei siis olekåan hyvä ratkaisu.

HAR,JOITA HTRRKYYTTÄ

Dominique Surel pitää intuitiota monipuolisena hlvin-

-Kun taidot kehittlaät, pystyt aistimaan toisten ih-
misten tarkoitusperät paremmin. Menet sanojenja ul-
koisen kehonlielen taakse itse ytimeen.lhmisestä tu
l.e i trospeltiivinen. Se on merkiuävä muutosprosessi.
Opitlisää itsestäsi, sydämestäsi ja he.kesi luonnoUises
ta yhteydestä kokonaisuuteen.

- lntuition käyttö vaatii myös nöyryyttä ja kä6i-
vällisyt,ttä Kun harjoittåa Lerkkyyltään, egon äänr
vaimenee. netoinen ia tiedostamaton puoli asettuvat
sopivaan tasapainoon. olet koko ajan yhteydessä rn-
tuitioosi, mutta se ei tarkoita, ettet olisi rationaalinen.
Intuitiosta tulee luonnollinen osa elämää, Surei sanoo.

omien intuitiivisten taitojen harjoittaminen on
hauskaa. surelin mukaan elämä todella muuttuu paljon
mielenkiintoisemmaksi. !i tarvitse lähteä hakenaän
eksoottisia elämyksiä ulkomailtä,kun omå arki rarjoaa
pieniä ynätyksiä påivittäin.

surel ke(oo vielä yhden esimerkin,jota voi kokeila.
Ilmapiirihårroituksessa mennään huoneestä toiseen ja
tehdään havaintoja huoneiden 1ämmöstä, muodoista
ja väreistä. Tuntemukset otetaan avoimesti vastaan.

-Tåmä vor runlua aluss. rylsälta E! arsri mir;;n,
mutta kun jatkat tätä, yhtenä päivänå huoneeseen
astuessa keksitkin, että ilma vaikuttaå raskaalta.Tun
net energian, sen tiheyden ja laadun. Menet tyhjään
palaverihuoneeseen jå aistit erilaisiå ominaisuuksia.
Keksit, ettähei, he tåisivar olla aikå vihåisiå täällä

Mihin tämä harjoitus perustuu? Surel vastaa, että
meil-ä kaikrlla on energrakenrär..or*a voidaan myos
tieteellisestr milara. llmds5a ra"5 on molek,ryler å. , oi-
hinjätämme jälkiä.



Surel uskoo myös vankasti amenkkalaisiin sydämes-
:ä tehtyihin tutkimuksiin.

- Sydän on kehon vastaanottokeskus, jossa kaikki
energiakentät tunnistetaan. Tämäkin on voitu mitata-
Energå taas sisältaa inform aå tiotå. Tämå on hWä he
teä, kun kehittää omia intuitiivisiå kykyjään. Täyt y olla
yhteydessä sydämeensä.

VÄHIMMÅN PÄÅTÄ, ENE!,TIÄN SYDÅNTÄ

Dom'nrque surelin mukaän haikarseva teknologrnen
kehitys on sokaissut merdat uslomaan. eRä myds
ihmiskunta olisi aiempaa kehittyneempi. Tämä on hä'
nen mielestään harhaluulo.

Käymme edelleen uskonnollisia sotia. Historia
näyttää vajn toistavan itseään,jos tarkastelee yhteis-
kuntia. Tässä on jorain pahasti pielessä. Kun katsoo
maårlmaa. ainoa, mi-kä kehirr», a,dosti on rekDologia,er
ihminen. Nykyinen teknologiahan on todela kaunista.

Surel ei ånna yritysmaailmållekaan kovin korkeaa

- Kaikki se ähneus ja valrata'srelur Vihin ne vievät
meitä? Eivät ainakaan mihinkään parempaän.

- olemme niin vieraantuneita kaikesta, että aikui
set ihmiset kä)ryät työpäjoissa opiskelemassa, miten
he voisivat taas vain istua hiljaa paikailaanja katsella
pilviä. onhan se aikamoistal

våstareaktio nylyiseen elåmänmenoon on Surelin
mukaån synrynfl.lhmr.er kyselevät omdn Donsä mie-
lekklyttä tehokkuutta ylistävässä ilmapiirissä.

Moner m.elliväl va(åväsu, mren måarlmåän la
omaan itseen voisi taas saada paremman yhteyden.
Tämä taito pitää opetella uudestaan.

surelin mielestä teknologisen kehityksen nnnalle
tarvitaan ihmiskunnan emotionaalista ja henkistä
(yprymicrä. l'amä ldrkorrtäa srra, F'lä ratka,sutd
nietittåes"; djare.laan muutakin ku.n lyhyinäköisesri
omaa etua Pellkä kokemus ja suu.i ,ieromäärä eivär
enää tarjoa dittäviä eväitä hyvien valintojen tekemi
seen. Päätöksenteon tueksi tarvitaan vaikkapa intuitio-
ta, ioka parhaimmillaan kumpuaa aidosta yhteydestä
elämän kokonaisuuteen.

-Yleensä ajateliaan, että pitää vain käyttää pårem'
min päätä ja järkeä, tutkiaja opiskellå lisää, mutta si-
tähän me totisesti olemme jo tehneet.ltse uskon, että
loivomme la ruldaisuutemme on räärlä, surel sanoola
asettaa käden sydämensä päälle.

-Täällä on tunteita, rakkauttaja tietoå. X

Millaisia kokemuksia sinulla on
intuition kuuntelemisesta?

Jå. kanseamme kokemuksesi intuitiosta: Milloin
olet k!unn!llut intuitiorasija mihin s€ oniohtanut?
oletko ollut tyytyväinen intuition perusteella
tekemääslpäätökseen?

Arvomm€ kaikkien vastanneiden kesken
kolme Di H.uschkan syksy/tålvi 2012 slow Mood
'meikkisaråtuotepakettia. Meikkisäriä$a on kaksi
ei maanläheisen värkåvyn settiå, joistä voittaja säa

Slow Mood -pällintosetti tiråltåå lhoa heleyttävån

lä hennortl hohtävan llluminåtln8 Powder -irro-
puuterin ja äreänöljyä sisältävän Kllltoponån sekå

kahden sävyn Luomlvårlpal€tln Ja silkkimäke.
Kaial Eycllnerln.
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