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Mikä on sinun intuitiosi
vahvuusalue?

uurimmalle osalle ihmisistä intuitio
on jo tuttu käsite. Nykyään on yleistä, että siihen on saatu omakohtaisiakin kokemuksia. Osa henkisen polun
kulkijoista on kehittänyt intuitiotaan jo
vuosien ajan pikkuhiljaa taustalla. Ja sitten on toki niitä, jotka ovat hypänneet sen
kanssa täysillä syvään päähän.
Missä vaiheessa sitä onkaan tässä kohtaa oman intuitionsa kanssa? Uskon että
sitä kannattaa aika ajoin tarkastella uudelta
kantilta. Intuitio kun ei ole kiveen kirjoitettu, staattinen käsite. Se muuntuu usein ajan
kuluessa elämämme eri vaiheissa.
Intuitio voi käyttää montaa eri kieltä.
Joskus tuntuu, että tässä kohtaa kehitystämme tunnemme vasta murto-osan siihen
liittyvästä tieteestä. Joillakin saattaa olla
yksi pääsääntöinen kieli käytössä, toisilla
useampia kerralla. Kummassakin vaihtoehdossa on omat etunsa ja haasteensa.
Ajatellaanpa tilannetta, jossa olisit saanut ystävältäsi suosituksen lukea hyvän
intuitiosta kertovan kirjan. Kirjassa esitellään mielenkiintoisesti intuition toimintaa ja annetaan harjoituksia. Kuitenkin
saamasi tulokset ovat laimeita ja vaisuja.
Ajattelet, että vika lienee sinussa. Et ehkä
ole niin intuitiivinen, valmis tai herkkä
kuin ystäväsi, joka kertoi oppineensa siitä
ison harppauksen verran. Lannistut ehkä
vähän ja laitat koko aiheen sivuun. Kuka
nyt tykkää epäonnistua.
Entäpä jos tuo sinänsä ihana kirja käsitteleekin vain intuition yhtä kieltä, ja se
toimii siis parhaiten niille, keiden vahvuus on juuri tuolla alueella? Entä jos sinä
et ole epäonnistunut yrityksissäsi vahvistaa intuitiotasi – olet vain siinä maastossa, mikä ei ole sinulle tällä hetkellä olennaista? Entä jos intuition ääni kuuluukin
yllättävän kuuluvasti ja ymmärrettävästi
sen jälkeen, kun olet virittänyt itsesi kuulostelemaan oikeaa kieltä?
Toisessa esimerkissä kyseessä on henkilö, jonka intuitio antaa sekavia merkke-
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jä, ja hänen on vaikea ottaa haltuun kaaokselta tuntuvaa viestintää, sillä välillä
tulee kehollinen tuntemus, välillä kummallinen tunne, välillä kylmäväreet ja toisinaan gutfeeling. Voi olla hankala ottaa
haltuun omatoimisesti tuota moninaisen
viestinnän kenttää, jossa intuitio käyttää
useampaa kieltä päällekkäin ja sekaisin.
Kestää silloin aikansa oppia erittelemään,
mikä on mitä ja luottamaan oman intuitionsa toimintaan.
Omassa mentorointityössäni ja intuitiokursseja vetäessäni kahdentoista vuoden aikana olen huomannut, miten vaihteleva ja monimuotoinen ilmiö intuitio
onkaan. Tiettyjä yleistettäviä perusperiaatteita toki on, mutta lopulta aika vähän.
Kaikesta kokemuksestani lopputuloksena

ja johtopäätöksenä on jäänyt jäljelle se päätelmä, että myös intuition toiminta on erittäin yksilöllistä - niin kuin kaikki meissä.
Lähdettäessä tutkimaan oman intuition toimintaa eteenpäin - etenkin jos tavoitteena on saada sitä valjastettua kunnolla ja jopa ammattimaisesti käyttöön
- onkin siis lähdettävä liikkeelle ihan perustasta. On tunnettava oman intuition
luontainen vahvuusalue tai -alueet, jotta
ne pystytään valjastamaan intensiivisempään ja tarkempaan käyttöön. Monesti kuvitellaan, että selkeä intuitio on yhtä
kuin selvätietoisuus. Esimerkiksi näyttelijän tai tanssijan intuitio voi olla täysin
non-verbaalista ja silti todella tarkkaa,
selkeää, toimivaa ja reaaliaikaista. Ei olisi
järkevää, että tanssija kuulisi ohjeet sanojen kielellä ja joutuisi tilanteessa tulkitsemaan järjellä, miten se kääntyy liikkeeksi
tai eleiksi. Intuition eri muodoilla on siis
omat perusteensa, miksi meillä käytössämme on juuri se kieli asetuksena, kuin
mikä meille on asennettu.
Oma polkuni on kulkenut läpi moneen kieleen tutustumisen. Tieni lähti kanavoinnista ja selvätietoisuudesta, sitten
laajeten energiaviestintään, tunneviestintään ja kehoon. Yhäkin ehkä heikoin intuition kieleni on kehollisen viestinnän
muoto, mutta sitäkin harjoitan ja jumppaan tietoisesti eteenpäin koko ajan. Mikäli en pidä sitä fokuksessa, ote siihen kuitenkin herpaantuu, koska se ei ole minulle
luontaista vahvuusmaastoa. Laaja-alaisen
intuition kielitaidon ylläpitämiseksi kannattaakin käydä säännöllisin väliajoin läpi
kierros siihen, missä tällä hetkellä oma tilanne kulkee.
Osallistu ilmaiseen webinaarisarjaan,
jossa jaan kokemuksiani intuition eri
kielistä! Testaillaan yhdessä, mikä on sinun vahvuusaluettasi.
Ilmoittaudu mukaan Intuition ammattilaisten Facebook-sivulla.

Sateenkaarisanomien verkkoversiosta www.sateenkaarisanomat.net löydät lisää mielenkiintoista luettavaa:
Veli Martin Keitel kirjoittaa epidemian luomasta jännitteisestä maailmantilanteesta: "Susi tulee! -Kuka huusi"
Jay Govinda Das kertoo henkisestä opettajastaan: "Suuren henkisen mestarin elämänkaari"
Suzanne Anita kertoo naisten voimaannuttavista kokoontumisista: "Naisten luovien energioiden Kuupiiri"
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Ajanvaraus, soita tai tekstaa
0500 950 763

Taskukokoinen kuukalenteri:
kauneus- ja terveysneuvot
joka päivälle.

LUONTOYHTEYSOHJAAJAN KOULUTUS
18.6.2021–3.10.2021 Muurlan Opistolla

Hiusten
leikkuut,
hammashoidot,
eri kehonosien
hoitopäivät, jne.

www.kuukauppa.fi
050 535 3321 (iltaisin)
Yläkuu kustannus

Opi, miten ja miksi luontoympäristö kuntouttaa ja voimaannuttaa.
Koulutus antaa laajat valmiudet tuntea luontoyhteyden merkityksen
hyvinvoinnille ja taidot luonto-ohjelmakokonaisuuksieen tekoon.
www.muurlanopisto.fi
Lisätietoja: 044 758 1506 | toimisto@muurlanopisto.fi
Tutustu myös muihin koulutuksiimme!

Helena Marja Silvolan Tunteet työkaluina
-esikoisteos mahdollistaa sukeltamisen syvälle itseen.
Se kannustaa ja tarjoaa keinoja tunteiden ja mielen
rajoitteiden tarkasteluun oivaltavien omakohtaisten
kokemusten ja havaintojen siivittämänä.

Helena Marja Silvola

Tilaa omasi
bod.fi/kirjakauppa

Jokaisen on mahdollista vapautua omista
ehdollistumisista ja antaa oman valon
loistaa sisimmästä käsin, millä on suuri
vaikutus myös muihin. Näin meille
jokaiselle mahdollistuu tehdä maailmasta
parempi paikka, ja liikkeelle voi lähteä
kohtaamalla rohkeasti omat tunteensa!

KRISTOSOFIA

YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00
NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU
28.3. Timo Eränkö Taide ja henkinen elämä
Tulevaisuuden näköaloja
kristosofian valossa
11.4. Pirkko Wiggenhauser
21.2. Jouko Sorvali Totuuden etsintää
Murroskaudesta uuteen aikaan
28.2. Kyösti Niiranen Leo Tolstoi ja Pekka Ervast
Luennot järjestetään kokoontumisohjeiden mukaisesti
vuorisaarnan esittäjinä
7.3. Tapani Pentsinen Elämä jatkuu
Kirjamyyntiä ja -lainausta
esitelmien yhteydessä
21.3. Raija Kiiski
Luonnon ja ihmisen rytmejä
14.2. Pekka Okko

www.kristosofia.fi TERVETULOA!

