
Insinöörin ikuinen alamittaisuuden tunne matematiikan ja matemaatikkojen 
edessä

Omakohtainen aikuistuminen, kuin miehuuskoe

1.

Pakotetaan matematiikkaan merkitys

Kultivoidaan villi kasvu
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Palataan vielä pohjalle … tähän avainkalvoon, joka kytkee alatason systeemiseen 
ylätasoon, ja määrittelee aika-akselin

Evolutiiviseen suoraviivaistamiseen, mutkien oiontaan, takkujen harjaamiseen 
palmikosta … kosken perkaamiseen

Vitaalitieteessä täytyy poistaa mahdollisuus mysteerin syntyyn

Kalvo 141

1.

Matematiikan rajoittamaton rönsyäminen implementointikelpoiseksi algoritmiksi

Mistä tulee tuo äärettömän sarjan rutistuminen sykliksi?

Ouroborokseksi
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Reaalimaailmassa tuo matemaattinen äärettömien rakenteiden kasvu on saatava 
typistetyksi

Tämä on insinöörirajoite, luovuuden synnyn tiristin …

Pään sisällähän kaiken pitää tulla samassa paketissa, mahduttava kallon sisään 

Kyseessä fraktaalijatkumolla suurin ”käsite”, sekin on laitettava pyörteelle

Ja se mystinen ”tietoisuus”, vetävä voima, neg-energia, on generoitava itse

Nyt on kaksi kovaa vastakkain, matematiikka ja vitaalinen käsiteanalyysi … 
matematiikka on pakotettava kierteelle, ”eläväksi bonsaipuuksi”

1.

”Hengen voima” on näkymätön mutta sen vaikutukset näkyvät käytännössä sen 
aiheuttamassa liikkeessä … tulkitaan nyt se voima suoraan liikkeen nopeudeksi, 
derivaataksi

”Hengen vaisto” on kyky havaita johdonmukaisia heikkoja signaaleita … 
integroidaan ne näkyviksi

2., 3.

Kaksi reittiä samaan pisteeseen, konkreettisesta havainnosta henkeen

Palautetaan nyt vain polun päätepiste reaalisignaalien puolelle … silmukka 
sulkeutuu sovittautuvan havaintodatan toisen derivaatan kautta
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Lisäksi kaavoissa se imaginaariyksikkö … yhdistäminen mielikuvituksen sfääriin

1.

Järjen ja mielen puoliskot!

Parilliset ja parittomat potenssit: toisella puolen tarkka optimointi, toisella 
puolen virtauksen maksimointi

2.

Pyörivä prosessi aivoissa on kuin sekoitin joka yhdistää tietoisuutta ja elämää, 
järkeä ja mieltä

Rakentaa kenttää … toimii morfisen kentän antennina

3.

Kyberneetikko Andrew Pickeringin ”tanssin” matemaattinen muoto?

“Ontologisena teatterina, näin ollen, multihomeostaattinen asetelma esittää 
meille näkymän maailmasta, jossa virtaavat ja dynaamiset entiteetit kehittyvät 
yhdessä ilman keskitettyä ohjausta, tutkiskellen toistensa ominaisuuksia 
performatiivisessa edestakaisessa toimijuuden tanssissa.”
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Syklien yhteenmeno, kertyneen kokemuksen hyödyntäminen, ajatuksen 
patoutumien murtaminen, loitsun purkaminen, edellyttää nyt vain 
käsiteattraktorien identifioimista …

1.

Vanhoista vanhin tapa tuoda prosessiin ”viisautta” on PID-säädin

2.

Iän metafysiikan opetus … vanhassa toimintatavassa voi olla ikiaikainen viisaus

Riittää soveltaa ymmärtämistään – harharetkien jälkeen kaikki tulee palaamaan 
tasapainoon
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Vaikka ulkoinen maailma on tasapainossa, mielen maailmassa merkitykset 
pumppautuvat …
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