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Omaa ajattelua 
elämänfilosofisesti 

laajennettaessa hyödyksi ovat  

1. Marginaalien metodiikka

2. Muunnelmametodiikka

3. Itsessä käynnistyvien 
yhteisluovuusvoimien luovuus

Marginaalien metodiikka
• Onnekkaisiin sattumiin valmistautuminen. 

Serendipity (Robert K. Merton)

• Siementävät läpimurrot

• Systeemi-interventiot eli sysäävät 
läpimurrot, jotka yllättävät 
sovinnaissysteemin

• Intuition ja herkkyyksien vahvistaminen

• Implisiitin tiedon hyväksyminen osana 
voimavarastoasi
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Muunnelmametodiikka

• Nykyhetkisyys

• Ajatusten avautuvuus preesenssissä

• Ajallisuuden dynamiikan hyväksyminen 
elämänfilosofisesti relevantin ajattelun 
perusrakenteessa

• Elävän ajatuksen ajatus

”Aloittelijan mieli” (Zen)

• Alkuhetken vitaliteetti

• Jimi Hendrix Kulttuuritalolla

• Rockilmaisu alku-voiman briljanssina

• Springsteen: Born to Run -levyn kappaleiden 
hyväenteisyys

• Alun avautumisen sisäinen kokemus 
elämänfilosofisesti merkitsevien teemojen 
yhteydessä

• Alun fenomenologia vs. sulkevuuden sanasto



4

Esimerkkejä esineellistyksistä

• ”Valovoima on synnynnäistä”

• ”Hän on sosiaalinen 
luonnonlahjakkuus”

• ”Luentotilanne”, nimityksenä
ajatteluympäristölle, joka syntyy 
luentosali B:ssä luentotilanteemme 
nykyhetkisyydessä

• ”Karismaa joko on tai sitten ei ole”

Ilta-Sanomat
23.12.1977
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1. Marginaalien 
metodiikka

2. Muunnelma-
metodiikka

3. Itsessä
käynnistyvien 
yhteisluovuus-
voimien luovuus

”Naisen tuoksu”: 
Tangokohtaus

Al Pacino & Gabrielle Anwar, 1992
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Naisen tuoksu: Tangokohtaus
• Vanhan mestarin paluu 
• Nuoren mestarin huikentelevainen 

rakenne, johon astumista hän arastelee
• Sovinnaismaailmaa on tulossa ”any minute

now”
• Oman inhimillisen ihmeen kokemisen 

yhdessäluomisen flow
• Emergenttien siirtymisten sarja
• Esiinpyrkivien yhdessäluotujen kohotteiden 

nykyhetkisyyksissä elävä sarja

Nykyhetkisyys

”Perhaps the most pervasive idea running
through the book is a focus on the small
momentary events that make up our
worlds of experience. What interest me 
most is when these moments enter one’s
awareness and are shared between two
people.” (Daniel N. Stern, The Present
Moment, Norton 2004, p. xi)
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Tavoitteemme on luoda 
Tangokohtaus-rakenteellisia 
ajattelun tansseja luentosali 

B:ssä
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Mahdollinen tapa lukea 
tilannetta

• ”Jotain ainutlaatuista”

• ”Jokin kokonaisuus”

• ”Käynnissä oleva emergenssi”

• vs. esineellistävä lukutapa

Onko syttyminen suotavaa 
- saako virtaavuus 

käynnistyä
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Vaikka mikään ei 
varsinaisesti uhkaa, voi 

ivanaurun uhka silti 
riittävästi uhata ja lukita 

yksilön pihtaamisen koston 
kierteen sisään

Muhammed Ali Zairessa 
1. Usko itseen ennakkoveikkauksia vastaan

2. Nopean yllätysratkaisun rynnistyshaku 

3. Tilanteen erityisolosuhteet kohtaava ja hyödyntävä
ote

4. Onnistumisen löytäminen taistelukehän 
ulkopuolelta (The Rope-a-dope)

5. Vaikutelmahallinta

6. Ali kääntää toisen voiman osaksi omaa systeemiään 
eli vastustajan voima kääntyy häntä itseään vastaan

7. Tuskahinnan suhteutus siihen mitä ollaan 
saavuttamassa 
Optimointi kokonaisuuden tasolla.
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Systeemiälyä edellyttää
1. Omien arvojen mukainen onnistuminen  

nykyisessä valtasysteemissä. (Jonkin isomman 
kanssa onnistuminen itseään kadottamatta.)

2. Emergenttien prosessien taju ja toteutuskyky 
(Jonkin isomman syntymisessä mukana olo 
aktiivisena vaikutustekijänä.) 

Molemmat edellyttävät irrottautumista 
pihtaamisen koston kierteen metasysteemeistä

Molemmat edellyttävät että onnistuu pitämään 
omasta inhimillisestä ydinolemuksestaan ja 
ydinarvokkuudestaan kiinni systeemipaineista ja 
kiusauksista huolimatta


