
Teoriapuolen toisessa jaksossa sukellamme älyllistä pintaa 
syvemmälle ihmismielen toimintaan ja todellisuuden 
luonteeseen.
Onko meissä jotain, joka osaa jo syödä paremmin kuin 
sanallinen mielemme edes ymmärtää? 

Mikseivät huippukokit juurikaan lue tieteellisiä 
tutkimuksia? Kuinka he voivat tietää, mikä on hyvää 
ruokaa?



Logiikan rajat 

Steve Pavlina: Why Logic Always Fails 

– Miksei syömistä tai elämää juurikaan johdeta tietoisella 
mielellä, vaan puikoissa on jokin syvempi ja 
alkukantaisempi juttu. Ja hyvä niin! 

– Tietoista järkeilyä syvempien halujen kautta voimme alkaa 
tehdä valintoja, joita myös keho ja sielu arvostaa. 

– Loogisen mielen kapasiteetti ei riitä kontekstien 
tajuamiseen tai kokonaisuuksien hahmottamiseen 
tarkkuudella, joka mahdollistaisi yhtään kovin fiksua 
päätöstä. Onneksi keho tekee useimmat pikkupäätökset 
mieluusti puolestamme koko ajan ilman, että edes 
huomaamme koko asiaa. 

– Miltä näyttäisi elämä, jossa on paljon tunnetta ja sydäntä 
mukana? Kumpi tuntuu paremmalle: tanssilattian reunalla 
analysointi vai tanssiminen? Mielessä vai kehossa 
eläminen? Kummassa on korkeammin Energiaa ja Poweria? 

– Miettivä mieli on hidas ja sekava; keho ja sydän nopea ja 
selkeä. 

https://www.stevepavlina.com/blog/2011/11/why-logic-always-fails-you/


System 1 & System 2
Self 1 & Self 2, Blink, Anti-fragile 

Muutkin ovat tutkineet samaa aihetta ja antaneet sille eri 
nimiä: 

Daniel Kahnemann: Thinking Fast and Slow

– System 1 tykkää katsoa kissavideoita, ja System 2, 
tärkeilevä egomieli, pitää tätä ihan pöhkönä. Kuitenkin 
System 1 on se koko keho, alitajunta, koko mieli, joka pitää 
meidät ylipäänsä hengissä. System 2 sopii parhaiten niihin 
tilanteisiin, joissa järkeilystä on hyötyä. Ne tilanteet ovat 
harvemmassa kuin uskomme. Nykymaailmassa tyypillisesti 
mietimme liikaa ja tunnemme liian vähän.

Tim Gallwey: Inner Game of Tennis

Tim Gallweyn kielenkäytössä numerot 1 ja 2 menevät toisin 
päin: Self 1 analysoi tai teoretisoi, ja Self 2 edustaa intuitiota, 
alitajuntaa ja fyysistä maailmaa.

https://www.youtube.com/watch?v=uqXVAo7dVRU&feature=youtu.be&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=SUdTxXkecr8&feature=youtu.be&t=8s


– Self 2 tekee tennislyönnin, nauttii siitä, rakastaa leikkiä 
pallon kanssa ja kehittyä valtavaa vauhtia. Self 1 on se 
ajatteleva mieli, joka järkeilee ja tuomitsee. Tenniksessä 
molemmilla on paikkansa. Pelata voi toki pelkällä 
fiilikselläkin, mutta pienellä analyysillä saa sen rinnalle 
myös tehokkaammat strategiat. Jos Self 1 alkaa 
kontrolloimaan tai tuomitsemaan lyöntisuoritusta ja flowta, 
jota keho, Self 2 tekee parhaiten, katoaa leikistä leikki: 
pelihuumori poistuu ja silloin pelaaja jäätyy ja häviää.

Tietoista mieltä kannattaa käyttää ison kuvan oivaltamiseen 
ja kiehtovien havaintojen tekemiseen, mutta muuten 
kannattaa keskittyä pelin fyysisestä kokemuksesta 
nauttimiseen. Ajattelevan mielen järkevää käyttöä on 
uteliaisuus, ei tuomitsevuus.

Keho korjaa omat suorituksensa ihan itse, kun kuljet 
mukana nauttimassa kokemuksesta. Mukana tanssiminen 
on kivempaa kuin tietoisen mielen tuomitsemistaipumus – 
ja myös terveellisempää. Antaa mennä – ja sitten välillä voi 
pysähtyä pohtimaan. 

Malcolm Gladwell: Blink 

Gladwellin kirja puhuu myös tietoista mieltä nopeammista 
vaistoista – joihin kannattaa luottaa enemmän kuin tieteen ja 
tiedon hallitsemassa maailmassa on tapana. Ajattelevaa 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQab-yN7IXw


mieltä kannattaa käyttää sen verran, että tunnistaa nopeita 
vaistojamme vastaan suunnatut huijaukset, kuten e-koodit 
tai valheellisia mielikuvia viljelevät pakkaukset. 

”why are the best decisions often those that are impossible to 
explain to others?”
– Blink: The Power of Thinking Without Thinking 

Nassim Taleb: AntiFragile 

”Ylhäältä-alas organisoidut systeemit eivät pysty handlaamaan 
monimuotoisuutta”. 

Keho pystyy ja kulttuuri kykenee siihen, mihin 
keskusjohtoiset koneistot eivät sovellu. Luotan kehoon ja 
ruokakulttuuriin – koska keho ja kulttuuriperinteet ovat 
paljon tiedettä parempia handlaamaan juurikin 
monimuotoisuutta. Ruokaa pidän hyvin monimuotoisena ja 
dynaamisena ilmiönä – ja siksi luotan siinä metodeihin, 
jotka ovat antifragile, eli vahvoja tilanteissa, joihin jäykempi 
ylhäältäkontrollointi ei riitä. 

”Pieni toimii isoa paremmin, paikallinen keskusjohtoista 
joustavammin” 
 – Nassim Taleb

https://www.amazon.com/Blink-Power-Thinking-Without/dp/0316010669
https://www.youtube.com/watch?v=ehXxoUH1AlM&feature=youtu.be&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=MMBclvY_EMA&feature=youtu.be&t=16m56s
https://www.youtube.com/watch?v=k4MhC5tcEv0&feature=youtu.be&t=14m20s


Syömisessä keskusjohtoisuus eli jäykällä mielen mallilla 
johtaminen on herkempi särkymään, kun taas hetkessä 
tapahtuva tilanteen mukainen vapaus sitäkin nopeampi 
oppimaan. 
Elävät jutut, elämä, on yleensä antifragile: vahvasti elossa 
oleva systeemi jopa tykkää haasteista. Jos ajatellaan, että 
ruokailu onkin elävä juttu, ei sitä ehkä kannata yrittääkään 
ymmärtää pelkästään jäykillä eli herkästi särkyvillä 
malleilla. Elämä rakastaa muutosta, monimuotoisuutta ja 
jopa haasteita jossain määrin. Nykyään me suomalaiset 
usein kontrolloimme syömistämme ylhäältä tulevilla 
malleilla, jotka tekevät koko ruokajärjestelmästämme hyvin 
epä-eläväisen – ja siten haavoittuvaisen.

https://www.youtube.com/watch?v=rA_szMahSyg&feature=youtu.be&t=6m20s
https://www.youtube.com/watch?v=rA_szMahSyg&feature=youtu.be&t=6m20s


Miksi kaikki dieetit toimivat, tai tuovat ainakin 
jonkinlaisia tuloksia?

– Koska niissä jätetään vähemmälle kaikkein 
ravinnetyhjimpiä eineksiä, ja korvataan pahimpia 
tulehdusruokia jollain fiksummalla. Miltei mikään dieetti ei 
suosittele lisäaineiden lisäämistä ja prosessoidun 
valkosokerimäärän kasvattamista – ja siksi ne kaikki 
toimivat ainakin jossain määrin, joskus, joissain tilanteissa, 
joillekin. 

Miksi dieetit eivät (pidemmän päälle) toimi?
– Koska ne ylikuormittavat nykymaailmassa jo muutenkin 
ylirasitettua System 2:sta, ja rajoittavat meidän 
intuitiivisempaa osaa, joka terveydenkin oikeasti luo. 
Lopulta syömisen tarvitsee toimia ihanasti myös silloin, kun 
System 2:n rajallinen miettimiskapasiteetti on tärkeämmässä 
käytössä. 

Kivaa voi pitää loputtomiin. Ajatteleva itsekontrollimoodi 
tarjoaa vain rajallisen päiväbudjetin, jota ei aina ole edes 
kovin kiva käyttää, ja siksi se kannattaa investoida viisaasti. 
Siksi tämä kurssikin on ennen kaikkea viihteellinen. Mitä 
isomman osan tästä ajasta tunnet katsovasi kissavideoita 
leikkisässä olotilassa, sitä vähemmän tämä kuluttaa tai 
rasittaa, ja sitä enemmän jää kapasiteettia muihin tarpeisiisi. 



Keinoruoasta
Kirjasta Eat This not That: 

"Our favorite foods are being tweaked and manipulated in 
laboratories rather than roasted and sautéed in kitchens. And that 
has serious implications for all of us." 
Ruokaa manipuloidaan tavoilla joita mainostaja ei kerro, ja 
tällä on ollut vakavat seuraukset meidän kaikkien 
terveydelle.

"To battle the blandness, KFC turned to chemists who specialize in 
what food should taste like. That means that when you take a bite, 
you're tasting the result of meetings and e-mails exchanged 
between KFC execs and guys in lab coats. Your taste buds register 
something like chicken and vegetables, but the driving force is an 
onslaught of chemicals derived from cheap commodity crops—
corn, soy, and wheat—that have been laced with a proprietary 
’flavor’, steeped in stock, and thickened with carbohydrates. It 
underscores the vicious cycle of our industrial food system: When 
artificial additives create problems, the solution is to invent more 
artificial additives." 
Huonojen raaka-aineiden laimeus on korjattu kemistien 
toimesta. Kun maistat nykyruokaa, maistat lopputuloksen 
kemistien ja markkinointifirmojen välisestä 
sähköpostivaihdosta. Keinotekoisuuden luomat ongelmat 
”korjataan” lisäämällä keinotekoisuutta entisestään.



Hämmästyttävän usein tiede ja teknologia saavat aikaan 
kaikkian aikojen heikointa ruokaa. Jos juttelet intohimoisten 
huippukokkien kanssa, he hakevat huomattavasti 
useammin inspiraatiota perinteistä, luonnosta – ja 
aistikokemuksista.

Muutama kirjasuositus

Mats-Eric Nilsson: Petos lautasella 

Aitoa ruokaa – väärentämättömän ruoan opas 

Miksi pelkäämme oikeaa ruokaa 

Nyt kun olemme käyneet läpi mielihyvän merkityksen ja 
ruokateollisuuden taipumuksen vääristää myös sitä, 
siirrymme seuraavassa jaksossa miellyttäviin keinoihin 
käyttää mielihyvää omaksi ja yhteiseksi hyväksi.

https://www.booky.fi/tuote/nilsson_mats/petos_lautasella/9789510384121?gclid=CNL869GQpNECFebUcgodBL4Aew
https://www.booky.fi/kirjailija/Mats-Eric+Nilsson#!product_id=9789529969784
https://www.booky.fi/tuote/henrik_ennart/vaara_vaanii_kattilassa_miksi_pelkaamme_oikeaa/9789526757704

