Iloa, elämyksiä ja ratkaisuja, joihin kaikki ovat
tyytyväisiä. Kaikkea tätä ja paljon muuta saavutetaan,
kun ihmiset sopivat yhteen. Tuntuu maagiselta, kun
kemiat kohtaavat, mutta täydellinen yhteispeli – kun
toisen kanssa klikkaa – ei ole sen paremmin
taikuudesta kuin tilanteestakaan kiinni.
Yhteisymmärrys on sinun käsissäsi, ja viisi
”click-elämystä” päivässä tekee elämästäsi parempaa.

klik
– ja olette täydellisiä
yhdessä!

Maaginen hetki
koittaa yllättäen:
teillä klikkaa, ja jokainen saa kohtaamisesta jotain
uutta.

E

hkä se tapahtui, kun tapasit rakkaasi. Tai kun aloit
jutella ventovieraan ihmisen kanssa junassa ja teillä
oli niin hauskaa, että toinen missasi pysäkkinsä. Ehkä se tapahtui kokouksessa, jossa asioita palloteltiin
tunti ennen kuin paras mahdollinen ratkaisu pulpahti
pintaan kuin itsestään. Riippumatta siitä missä ja milloin, jokainen meistä on varmasti kokenut joskus click-elämyksen, jossa keskustelu tai yhteinen työtehtävä yhden tai useamman kumppanin kanssa nousee kuin uudelle tasolle niin että aika ja paikka unohtuvat.
Positiivisessa vuorovaikutuksessa, kun ihmiset ovat samalla aaltopituudella, ei sinänsä tietenkään ole mitään uutta. Ilmiönä se
on ollut aina olemassa. Viime aikoina positiivinen psykologia on
alkanut käyttää siitä nimitystä clicking. Useimmat kokevat sen
aina välillä, usein kun sitä kaikkein vähiten odottaisi, mutta ilmiön ei tarvitse olla satunnaista eikä harvinaista. Sitä voi opetella – tai ainakin voi opetella muokkaamaan kanssakäymisen olosuhteet sellaisiksi, että click-ilmiön löytyminen on mahdollista.
Kun kemiat kohtaavat, syntyy ideoita ja inspiraatiota, positiivisia
elämyksiä, uusia ystävyyssuhteita, tehokasta yhteistyötä, tietoa,
luovuutta ja ratkaisuja.
Pohjoismaiden johtava click-asiantuntija on norjalainen Nina
Hanssen, toimittaja ja kirjailija, joka myös vetää kursseja ja luennoi click-ilmiöstä. Nina Hanssen on lainannut viestinsä kehykset
norjalaisista ravintosuosituksista, joiden mukaan jokaisen tulisi
►
syödä viisi annosta hedelmiä tai kasviksia päivässä.

52

Kuvat: Getty Images

Tavoitteelliseksi
klikkaajaksi
Click-elämysten metsästäjän on sekä tunnistettava mahdollisuudet,
silloin kun niitä kävelee vastaan, että
opittava luomaan niitä itse. Avaintaitoja ovat avoin kehonkieli ja puhuminen:
● Katso ihmisiä silmiin, kun kohtaatte. Jos toinen katsoo takaisin, on
yhteyden mahdollisuus jo ilmassa.
● Sano hei tai nyökkää ja hymyile.
Jos toinen reagoi positiivisesti, hän
on ottanut ”kutsusi” vastaan.
● Sano jotain, kysy tai kommentoi.
Jos toinen vastaa niin, että keskustelu voi jatkua, olette päässeet alkuun.

kuntoplus.fi

kuntoplus.fi
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► – Viisi klikkausta päivässä tekee
hyvää mielenterveydelle ja kohentaa
elämänlaatua. Siksi olen ottanut sen
motokseni. Jos edes yrität viisi kertaa päivässä, ennen pitkää yrityksistäsi ainakin yksi johtaa tuloksiin.

Jokainen voi oppia

Click-käsitettä ovat hahmotelleet Ori
ja Rom Brafman, amerikkalaisveljekset, joista toinen on liiketaloustieteilijä, toinen psykologi. Heidän kehittämästään flow-käsitteestä on viime vuosina tullut varsin keskeinen
käsite positiivisessa psykologiassa.
Flow-tilaan pääsee, kun kaikki sujuu kuin tanssi. Click-ilmiö on kuin
flow-ilmiö, jossa on useampia osallisia – eräänlainen kollektiivinen
flow-tila siis.
Brafmanien määritelmän mukaan
click-tila on välitön, syvälle ulottuva
mielekäs yhteys kahden tai useamman ihmisen välillä.
Vuonna 2010 Brafmanit julkaisivat
kirjan "Click. The forces behind how
we fully engage with people, work
and everything we do", josta varsinkin elinkeinoelämä ja eri alojen johtajat ovat ammentaneet ideoita työntekijöiden ja kumppaneiden välisen
yhteistyön edistämiseksi. Työpaikka,
jossa ihmisillä klikkaa, kihisee positiivista energiaa ja nerokkaita ratkaisuja, mikä ei voi kuin tehostaa työntekoa.
Klikkaamista kannattaa kuitenkin harjoittaa muuallakin kuin työpaikalla. Nina Hanssen pyrkii tekemään sitä koko ajan: kadulla kulkiessaan, juhlissa, perheen kesken ja
sukutapaamisissa – jopa silloin, kun
hän keskustelee puhelimessa KUNTO PLUS -lehden toimittajan kanssa
haastattelua tehtäessä.
– Minusta on tullut click-magneetti, klikkailen aivan koko ajan. Toiset ihmiset rikastuttavat minua. Yritän pysytellä koko ajan avoimena sille taianomaiselle energialle, jota voi
leijua ilmassa aina, kun tapaan ihmisen, jonka kanssa kemiat kohtaavat. Jos haluan päästä samalle aaltopituudelle ennestään tuntemattoman ihmisen kanssa, yritän keskustelemalla selvittää meitä mahdollisesti yhdistäviä asioita: yhteisiä kokemuksia, harrastuksia, mieltymyksiä tai mielipiteitä, hän kertoo.
Nina Hanssen on ulospäinsuuntautunut persoonallisuus, jonka on ol-
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lut helppo tehdä synkkaamisesta
elämäntapa. Hänen mielestään kuitenkin ujoinkin introvertti voi oppia
klikkaamaan. Tarvitaan vain kohtaamisia ja toisen ihmisen huomioimista.
– Sisäänpäinkääntynyt ihminen
voi ensin yrittää klikata sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa hänellä on jo valmiiksi jotain yhteistä. Olla kiinnostunut ja esittää kysymyksiä
yhteisestä aiheesta. Kukaan ei voi olla varma, että klikkaaminen tapahtuu heti ensimmäisen ihmisen kanssa, oli yrittäjä sitten ekstrovertti tai
introvertti. Ehkä se onnistuu toisella
kerralla, tai ehkä vuorovaikutukseen
tulee mukaan kolmas, jonka kanssa
se tapahtuu.

Tee elämästä vähän hauskempaa

Click-ilmiö ei edellytä pitkiä, syvällisiä vuoropuheluita, jotka antavat ajattelemisen aihetta päiväkausiksi. Joskus jo muutaman minuutin rupattelussa maailma voi seisahtua, ja saat mukaasi jotain pysyvää.
Ehkä kertomuksen kauppiaan omenoista, jotka joutuivat tekemään hätälaskun Orlandoon, tai tiedon uudesta, koirattomasta lenkkipolusta kaupungin toisella laidalla. Ei ehkä maailman tärkeintä tietoa, jota ilman et voisi elää, mutta pieniä tiedonmurusia, joita et olisi saanut, ellet olisi ryhtynyt juttelemaan toisen
ihmisen kanssa. Tietoja, joiden ansiosta elämäsi saattaa olla vastedes
hauskempaa tai pystyt ehkä ilahduttamaan muita.
Click-ilmiötä voi pyrkiä hyödyntämään myös päämäärätietoisesti: kun
juoksukerholle pitää hankkia uudet paidat, kun miehen kanssa on
keskusteltava uudesta sisustuksesta, kun ystävättären kanssa suunnitellaan liikuntareittejä tai lomamatkaa, tai kun lasten kiroiluun on pakko puuttua.
Klikkailun ei kuitenkaan tarvitse
olla määrätietoista ollakseen hyödyllistä. Superklikkaaja Nina Hanssen
pyrkii aniharvoin mihinkään tiettyyn
tavoitteeseen, kun hän kohtaa ihmisen, jonka kanssa hän haluaa päästä
samalle aaltopituudelle.
– Ilman tavoitettakin tilanne antaa minulle aina jotain. Kun meillä ja
toisilla klikkaa, pääsevät kaikki voimavaramme ja potentiaalimme esiin.
Samalla me kasvamme ihmisinä, Nina Hanssen sanoo.
□

Kaveriporukka suunnittelee matkaa Näin synnytetään click-ilmiö

Tee näin
Joskus toisen kanssa klikkaa ihan
itsestään, välillä yhteinen sävel on
autettava esiin. Vaikkapa näin:

Tehtävä: Sinä ja kaksi kaveriasi olette lähdössä yhdessä lomamatkalle. Mutta minne? Kaupunki- vai
rantakohteeseen? Mihin päin maailmaa? Millainen on budjetti? Sen selvittämiseksi esität ns. avoimen kysymyksen.

1. Ole empaattinen
Empaattinen ihminen kykenee
eläytymään siihen mitä toinen sanoo ja tuntee – ja määrittelemään
oman suhteensa siihen. Unohda
oma egosi ja jätä tilaa toisen ihmisen ajatuksille ja ideoille.

Ellu: Miten olisi Kreeta
tai Costa del Sol?

Sinä: Minne päin lähtisimme, mitä te haluaisitte tehdä?

Sussu: Emmekö me jo
päättäneet, että lähdemme Barcelonaan?

2. Kuuntele aktiivisesti

Päästä aivot tauolle: lakkaa miettimästä koko ajan mitä sinä sanoisit seuraavaksi, miten sinä osallistuisit keskusteluun. Kuuntele mitä
sanotaan ja esitä sen johdosta kysymyksiä. Jossain vaiheessa tuntuu aivan luonnolliselta kertoa itsekin jotain.

Ellu: Minä en halua lomailla missään isossa kaupungissa!

3. Ole johdonmukainen

Sinä: Siitä puhuttiin. Voi olla, että se on myös lopullinen valinta. Vaikka rantaloma kuulostaa myös kivalta.

Sinä: Voisikohan niitä yhdistää? Kylpylähotelli Sisiliassa. Siellä olisi sekä tekemistä että löhöpaikkoja.

Ristiriitaiset viestit karkottavat
keskustelukumppanin. Ole rehellinen, ja ole oma itsesi. Älä esitä parempaa kuin olet.

Sussu: Kuulostaa kalliilta.

4. Ole luotettava

Toinen ihminen luottaa sinuun,
kun annat jotain itsestäsi. Avaudu
toiselle puhumalla jostain sinulle
tärkeästä asiasta. Asetu alttiiksi.

5. Anna virran viedä

Ellu: Mitä jos menisimme
ensin johonkin kaupunkiin
ja siirtyisimme sieltä sitten
muualle?

Jos keskustelun mittaan ilmenee,
että teillä voisi klikata, ole valmis
antautumaan flow-tilalle, joka siitä seuraa. Älä jarruttele, älä lyö
luukkuja kiinni, älä arastele lähteä mukaan.

Sussu: Ensin Barcelonaan
ja sieltä vaikka Mallorcalle?
Sinä: Se on yksi mahdollisuus.

6. Kyllä-hattu päähän
Positiivinen ilmapiiri on click-ilmiön edellytys. Silloin on uskallettava poiketa totutusta. Älä sano
”Ei, vaan...”, sano ”Kyllä, ja...”

Ellu: Eikö Mallorcalla ole vähän liikaa turisteja?

Ellu: OK!

kuntoplus.fi

Sinä: Kustannusten kanssa
on tietysti oltava tarkkana.
Ehkä tarjolla on eri hintaisia vaihtoehtoja?

kuntoplus.fi

Sussu: Riippuu siitä, minne siellä
menee. Pohjoisosassa on hienoja
luontokohteita.

Sinä: Kaupunkia, rantaa, luontoa. Kuulostaa hienolta. Tehdäänkö niin?

Sussu: Ihanaa!
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