
Nyt ehkä jo riittävä vitaalimassa … uusi ”milloin” onkin NYT

En ole halunnut käyttää aikaa turhiin taisteluihin, puolustamaan teoriaa

Vitaaliteoria tulisi nimittäin häviämään kaikki pienet taistelut perinteistä 
tieteentekoa vastaan, tieteen omahyväiset portinvartijat voittaisivat aina … 
vain kokonaisvaltasinen mullistus, hyöky, voi saada massan mukaan, hukuttaa 
kyynisyyden kyyt

1.

Mutta taidan olla kontrollifriikki …

Kun nimittäin se idealisoitujen syntyjen keskeisyys on tämän tutkimuksen, 
koko vitaalitieteen identiteettikysymys

Tämä inverssi suuresta kohti pientä on olennainen, avain ymmärrykseen

2.

Omalla kohdallani kyseessä on syväpsykologinen torjutun tunnistaminen

Retrospektiivinen katsaus uran alkuun … sieltä uusin voimin tutkimuksessa 
uuteen alkuun

Uutta dialektiikkaa … viimeinen, välttämätön ”jousen kiristys”

Tämäkin teorian evoluutioprosessia, asioiden kiteytymistä ja 
suoraviivaistumista
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Anakronismia välttääksemme … pitää eläytyä tuohon aikaan

Tuolloin parikymmentä vuotta sitten yksinkertaisuutta pidettiin itseisarvona

Nykyisenä pirstaloituneen numeronmurskauksen aikana ehkä vaikea 
ymmärtää

Virkaanastujaisesitelmässäni linjasin tavoitteitani … tuolloin ”kompleksisten 
järjestelmien” nimen alla

Myöhemmin tutkimuskohde tarkentui kyberneettisiksi järjestelmiksi

Tässä on kuvattuna ”digitalisoituneen ajattelun” synty … verrattuna 
myöhempään analogia-ajatteluun

1. Käytettyäni valtavasti tietokoneaikaa fraktaaleihin, Mandelbrotin joukkoihin 
… kaikenlaisiiin kiehtoviin matemaattisiin kuviin … roikuttuani loputtomat 
tunnit näyttöpäätteen äärellä … aloin hakea rakenteita pintahahmojen alta

Kompleksisuusteoria haki perustavaa yksinkertaista kaavaa

2. Syntaksi vai semantiikka … vai merkitys? – Pakenee kokonaan toiseen 
sfääriin

Nyt yritys haarukoida todellisuutta
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Yhteenvetona sovelletaan opittua … ja oikaistaan mutkia, oma 
mikromuotoinen ajatushistoriansa

Oma tarinani: esimerkiksi Herkko, hermoverkko … luotto laskennan tehoon, ja 
siihen että riippuvuussuhteet emergoituvat: laitoin ”neuronit” erilaisten 
kytkentöjen kautta vaikuttamaan toisiinsa, oppimaan dynamiikkoja Hebbin
periaatteella … kuitenkin ilman stabiilisuutta kaikki järjestys katoaa kaaokseen 
… tuloksena pelkkää välkettä ruudulla! Sekin lumoavaa …

1.

Omat mieleen vetoavat vetovoimatekijänsä … jotka huomattiin harhoiksi

Vaikka pintataso kiehtova, ei merkityksiä … pelkkää syntaksia, tyhjää muotoa

2.

Tutkimuksen evoluutio: kaaosteoriasta kompleksisuustutkimusta – kun on 
nähty riittävästi kuvien kaaosta, tulee halu palata yksinkertaiseen, selitykseen 
kompleksisuuden takana … nähdä malli

Yritys nähdä kaikessa vaivannäössä jokin kestävä ydin, halu yhdistää 
langanpätkiä

”Kompleksisuus” vielä esimerkiksi luennoissani punaisena lankana, kokoavana 
säikeenä … alkemistista ideahaahuilua ennen täsmätutkimusta
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Rohkaisua … ”uudenlainen tiede”!

Rinnakkaiset tarinat, voittajan vankkurit: minäkin!

Menestyvä tiedemies, menestyvä bisnesmies … Wolfram oli Mathematica-
ohjelmiston kehittäjä

Houkuttava esikuva: missä pöhinä ja virtaus

1.

Häpeä tunnustaa – menin mukaan suuren rahan virtaukseen, markkinointiin

Oman tutkimuksen synty tähän suuntaan, mieli liikkeelle – pitkä kiehtova 
polku, en voi valittaa

Kiehtovia tarinoita

2.

Itsellä yritys ”systeemiseen lähestymistapaan”
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Nuoruuden hulluus ja haastaminen

Vaskooli kullanhuuhdontaan

Vertaa ”Eratostheneen seula”, perinteinen alkulukujen seulontamenetelmä

1.

Kuinka laskennallinen toisto voi johtaa monimutkaisuuteen

2.

Aina kun tietystä seulan reiästä menee jyvänen, katsotaan tilanne … tällöin 
eräässä toisessa kohdassa seulaa on tällöin kultajyvä, aina uusi alkuluku!

Äärellinen laskentarakenne tuottaa äärettömän kompleksisuuden

Silmukat tekevät taas ihmeitä …
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Tuon kaiken toteutti tämä iteraatiokaava … kohta kuvattavalla tavalla

Innostus: olisiko tämä diskreettiaikaisen digitalisoituneen todellisuuden ydin?

1.

Ytimessä vähäistäkin vähäisempi epälineaarisuus

Näennäisesti jopa yksinkertaisempi käyttäytyminen kuin lineaarisella 
funktiolla … ei mahdollista edes negatiivisia muuttuja-arvoja?

2.

Algoritmi on täynnä ehdollisia silmukoita

Kuin pyörteet myöhemmin … mutta kun kaikki myöhemmät pyörteet pyörivät 
äärettömyyteen, nämä on voitava pysäyttää tarkalleen oikealla hetkellä

Keskitetysti hallittuja … vain muutama yhtä aikaa vs. kaikki yhtä aikaa

Ehdollinen IF-käsky on järjen atomi … osoittautuu että se sotkee kaiken

3.

Kun dimensio on rajoittamaton, vähäinenkin kompleksisuus kasautuu!
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”Kääntäjän” rakentaminen kuvattu raportissa

1.

”Kuvaus” ns. Gödel-numerointia käyttäen … teknisiä yksityiskohtia

Tässä kyseessä stabiilisuuden ratkeamattomuus … mutta samoin mikä tahansa 
systeemin ominaisuus voidaan malli sopivasti virittäen saada 
analysoitumattomaksi

2.

Looginen ristiriita: ikuisesti ratkeamaton

Riittävän monitilaisesta epälineaarisesta systeemistä käytännössä mitään ei 
voitaisi sanoa

Vahva rokotus lineaarisuuden puolestapuhujaksi
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Sininen piste -1, punainen piste 1, muut nollia

Rivit järjestetty … dramatiikkaa, tarinan rakentamista jo tuolloin!

1.

Miten löytää universumista ”tähdet”, jotka ovat johdonmukaisia 

… riittävän pitkään … mahdollistaakseen elämän?

Vai jääkö elämä aina tapahtumahorisontin taakse … nimenomaan sinne missä 
aika kulkee vastakkaiseen suuntaan

Toisenlainen elämän synnyn teoria … perustuen ”fundamentaalimysteeriin”

Onneksi keskeytin tämän suuntaisen tutkimuksen ajoissa
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Ajalliset pyörteet edelleen kuin silloin joskus

Tunsin olevani kuin tuo possu, kultatryffelien hajujäljen kadottaneena

1.

Jo tuolloin oivalsin että jotakin puuttui

Työurani aikana en rohjennut tehdä irtiottoa … kymmeneen vuoteen

2.

Juba tarjoaa hoidoksi sähköä …

Sähkötekniset intuitiot olivatkin sittemmin avaimena omaan kytkeytymiseen

Neokyberneettinen jatkokehittely jatkui reaalisignaalien 
jatkuvuusominaisuuksien tarkastelun kautta

Inversio ajattelussa: jospa epälineaarisuus ei olekaan välttämätön?

Nyt nimittäin ”lineaarinen aivo” voidaan määritellä

Suora näkymä alhaalta ylös saakka
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”Laskennallinen digitaalisuus” on siis umpikuja

Ei pidä päästää älyn syntyä – sitä IF-lausetta – ollenkaan mukaan

Edelläkin pyörteitä, ehdollisia silmukoita … erona aiempaan on että ”järjen 
pyörteet” voivat pysähtyä ilman inertiaa, niissä ei ole virtauksen jatkuvuutta

1.

Edellä monimutkaisin mahdollinen lopputulos, järjen täydellinen 
kiinnileikkaaminen - nyt vastakkainen dialektinen ääripää: pidemmälle ei 
pääse, yksinkertaisin mahdollinen 

Osoittautuu, että hyvä uusi lähtökohta on derivaatta-operaattori

Ei lainkaan syntaktista rakennetta, pelkkää maailmaa muuttavaa merkitystä

Se on ”dynaaminen atomi” … eli voiman synty

Semioottinen jäljitystyökalu monimutkaisuuden maailmaan, tekee energian 
näkyväksi

Suunta kohti hyödyntämätöntä resurssia, missä näkyy ”energian jälkiä”, liikettä

Kuin puukko jolla voi koestaa ennen kytkeytymistä – operaattorilla 
puhkaistaan energiasammio, saadaan varastoitunut virtaamaan

Rakennetaan ”merkityksen hierarkiaa”
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Yhtäkkiä derivoitumista alkaa näkyä kaikkialla, kun vain tällaista käytöstä 
aletaan odottaa

Itse olen myös ollut staattisen näkökulman hämäämä: derivaatta edellyttää 
kahta peräkkäistä näytettä, näiden erotusosamäärää … entä jos 
”innovaatiosuodatus” onkin evoluution luoma kyky?

Siis ensin on derivaatta, luontainen kyky muutoksen havaintaan … ja erotus-
osamäärä aika-akselin varrella kehittynyt tämän newtonilaiseksi malliksi!

1.

Hermojärjestelmä, jo ennen aivojakin, on kehittynyt maailman muuttamiseen

Ja stabilointiin tarvitaan derivoivaa säätöä … tätä varten kykyä havaita muutos

2.

”Neuroniaktivaatio” on ollut, perinteen mukaisesti, tähän asti pelkkä 
yksityiskohtien yli keskiarvoistettu likiarvoistus, pulssit abstrahoitu pois

Derivaattaorientaatio onkin kiinnostava selitysyritys oudolle neuronaalisten 
signaalien koodaustavalle!

Ehkä sähköisten impulssipurkausten jono on taas – hyvien aikakokemusten 
motivoima – vain aikatasoon venytetty korkeampien avaruudellisten 
distribuutioiden mallitusyritys?
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Toinen matemaattinen peruslähtökohta joka ”tiedetään” epäkiinnostavaksi on
lineaarisuus …

Derivaattaoperaattori on tyyppiesimerkki lineaarisesta operaattorista … se on 
varmaan syntaktisena työkaluna eniten analysoitu matemaattisen analyysin 
analyysityökalu … mutta yksi näkökulma puuttuu

1.

Einstein määritteli tämän aika tyhjentävästi: ”ainoastaan idiootti tekee samat 
asiat uudestaan ja uudestaan, ja odottaa eri lopputulosta”

Differentiointioperaattori on kuitenkin kuin mantra … riittävän kauan 
katsomalla, mielessä pyörittämällä, kaikki alkaa aueta

2.

Ainoa uusi asia on ”vitaalimatematiikka”, mentaalivitalistinen tulkinta, 
kytkennän rakentaminen merkityksiin

Saadaan mukaan käsitteiden assosiaatiot, syväsuuntaiset intuitiot, mielen 
valmiit työkalut

Voidaan yhdistää uusiin intuitioihin …
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Aluksi ei todellisuudessa ole lainkaan rajoitteita – tässä on johdonmukainen, 
lineaarisesti monimutkaistuva energian rakenteistuminen episteemis-
subjektiivisessa mielessä … mutta ehkä myös ontologis-objektiivisesti? 

Siis rajoitteet ovat jatkuvista voimista jatkuvassa prosessissa emergoituneita

1., 2., 3., 4., 5.

Mallin hyvyysmitta: Minimaalisen pieni josta tulee maksimaalisen suuri … 
derivaatta on alkusymboli jonka toistamisesta saadaan koko todellisuus

Petri myös kysyi ”mistä tiedän milloin olen mennyt arpailuissa liian pitkälle … 
tulisiko tiivistyspyrkimystä ideaalimalleihin (lineaarisuus, neliöllisyys, 
värähtely, "pyörteet") aina tasapainottaa yksityiskohtaisilla havainnoilla” …

No, olenko pelkistänyt maailmaa liikaa … en halua myöntää … siksi oli pakko 
viedä inversio äärirajalle saakka, osoittaa vitaalivaihtoehto mahdolliseksi, 
yksinkertaisimmaksi … houkuttelevaksi

Taas kierros takaisin alkuun … aikanaan, nuoruudessani, niihin aikoihin kun 
minusta tuli professori, se Stephen Wolfram vaahtosi kuinka 
"kompleksisuuden ydin" mahtuisi "kolmeen riviin Mathematica-koodia” … nyt 
tässä kaikki on pakattu yhteen operaattoriin
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Samalla vyörytyksellä, saman vision täydellistäminen: eliminoidaan 
epälineaarisuus viimeisistäkin lymypaikoistaan … Hebbin oppimislain 
mukainen kytkentä neliölliseen energiaan

Ainoa käytettävissä oleva ”resurssi” tässä metafysiikassa on se aika

1. Voisiko tämänkin epälineaarisuuden toteuttaa edelliseen tapaan 
”äärettömyyden kautta”? Tai taas sen ”äärettömän äärettömän” avulla … 
ketjuttamalla äärettömän määrän emergenssejä

Jos havaittu Hebbin oppimislaki onkin pelkkä illuusio, seurausta vaikeudesta 
hahmottaa aikatasoja … jos kyseessä olisikin taas sisäkkäisten identtisten 
lineaarirakenteiden ketju, mitä tapahtuisi?

2. Vähittäinen ajan kerrostumien kasautuminen yhdistettynä toistuvaan 
derivointiin johtaa lineaariseen läpinäkyvyyteen

3. Fraktaalipyörteiden jatkumo … uusi monimutkaisuuden rakenteistuminen

Symmetrinen ”kauneusatomi”? Mukana rakenne, vakiokertoimet unohdettu

Kun mallitus on ”transientissa”, muutostilassa, avautuu malliparametrien ja 
signaalimuuttujien ”multilineaarinen” (vrt. ”bilineaarinen”) ketju, joka kytkee 
emergenssien tasot yhteen; vasta asioiden tasoittuessa signaalit saavat 
”kiinni” parametrit, ja lineaarisuus muuttuu neliöllisyydeksi … tämä on kynnys 
”luonnon filosofoinnista” käytäntöön: pelkkä paperinmakuinen formalismi 
muuttuu energiaksi, ja metafysiikka fysiikaksi
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Edes työkaluissa ei ole rajoitteita … mielen työkalut ovat rakenteettomia

Emergenssioperaattorin avulla voidaan riittävän väljästi kuvata ”lokaalit 
äärettömyydet”, unohtaen matemaattiset yksityiskohdat – matematiikka on 
pelkkä työkalu, yleiskieli jossa tarvitaan ”erikoissanastoa”

2. Aloitetaan mistä tahansa korreloinnista … kumuloidaan … päädytään 
mallittamaan maksimivariaation suuntia. Siis aikatason 
fraktaalirakenteistuminen vastaa funktiotason 
ominaisvektoriyhdensuuntaistumista!

Kun hypätään tasolle n ja selitetään se tason n + 1 avulla, voidaan katkaista 
rekursio … tuossa "x = xT u”, pienin x:in, on tavallaan alin taso, pelkkä 
"systeemin halu tarrautua todellisuuteen", menneisyyden hämärässä ... 
ja "x = XT u”, jossa iso X, on tästä seuraava, malli muuttuneena 
matriisimuotoiseksi!?

... Niinpä, edellisessä muotoilussa eivät edes dimensiot sovi yhteen ... silloin, 
kokonaisvaltaisessa kaaoksen alkuhämärässä, matematiikkakin oli vielä sumun 
peitossa ... ei kestä tarkempaa läpivalaisua?

3. Voidaan väittää, että mielessä matriisit ja niiden operaatiot ovat kehittyneet 
näin (?) ... siis vektorien tulokin suoritetaan elementeittäin, kuin summauskin, 
ennen lineaarialgebran ymmärrystä
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Matematiikan täytyy mukautua

Päättelyn kokonaismuoto: ”täydellisen induktion” sijaan ”täydellinen intuitio”

Eikös tässä olla tekemässä kokonaisvaltaista "emergenssin matematiikkaa", 
jossa työkalutkaan eivät ole valmiita ... riittää ymmärrys suunnasta, evoluution 
vääjäämättömästä paineesta, joka läpäisee esteet

Näihin tarpeisiin … peräkkäisten emergenssien malli: ordinaaliluvut

Kyseessä siis on iteratiivisten mallin tasapainojen malli: kun odotusarvoja 
tarvitaan signaalien laskentaan, ja signaaleja odotusarvojen laskentaan 
(Hebb), muodostuu (periaatteessa) ääretön ordinaalitasojen ketju

1.

Maailmanhenki, parhaan ajattelun aaltorintama, on edistynyt

Uuden vuosisadan ongelmat ovat muuttuneet

Kuten kohta nähdään … David Hilbert ei varmaankaan enää ottaisi Cantorin
kontinuumihypoteesia ensimmäiseksi listaansa ”vuosisadan ongelmista” … siis 
”ei ole olemassa joukkoa S mahtavuudeltaan omegan ja sen potenssijoukon 2 
potenssiin omega välissä”
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Emergenssioperaattorin avulla voidaan riittävän väljästi kuvata ”lokaalit 
äärettömyydet”, unohtaen matemaattiset yksityiskohdat – matematiikka on 
pelkkä työkalu, yleiskieli jossa tarvitaan ”erikoissanastoa”

Mutta tarvitaan myös emergenssioperaattorin vastakohta, näkökulman 
kääntäminen: kytkeytyminen hetkeen, batesonilaisten erojen 
hahmottamiseen

Se on se derivaatta

Tässäkin lineaarisuuden ääretön toisto johtaa siis epälineaarisuuuteen

2.

”Työkalut” täytyy tulkita muokkautuviksi leikkikaluiksi jotta vaadittava kevyt 
kosketus säilyisi … intuitiivinen selitys tässäkin: halu tarrautua todellisuuteen, 
imeä energiaa
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1.

Tässä erikoisessa ”surreaalisessa” numerojärjestelmässä derivointi ja 
emergenssi ovat tosiaan käänteisoperaatioita, ja omega ja epsilon 
”käänteisäärettömiä” … Anaksimandroksen apeiron-ääretön tosiaan ”kaiken 
olevan perusta”, näiden funktioita voi mielivaltaisesti yhdistellä

”Miinus omega” on menneessä kumuloitunut oppi, odotusarvojen hierarkia; 
”plus epsilon” tulevaisuuden synty, differentiaalien hierarkia

Kuin ne I ja D siellä PID-säätimien maailmassa?

2.

Numerot muodostuvat dialektisina jännitteinä, tamppaamisena … 
äärettömyyksien tasapbainona? Yleensä reaalilukujen määrittely: vain 
toispuoleinen Dedekindin epäsymmetrinen rajankäynti

Martin Kruskal sanoo että vaikka “tavalliset numerot ovat tuttuja, perustaltaan
niissä on hyvin monimutkainen rakenne … surreaalit ovat kaikissa loogisissa, 
matemaattisissa ja esteettisissä suhteissa parempia”.

Kuin unien rinnakkaistodellisuus: outo suo … rajaton, mutta myös pohjaton

Väinämöisen päähineen muoto … kuin muistutuksena …

3. ”Suohon polkemisen matematiikka”, kilpalaulannan malli … 
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Maa on muheva ja vettä riittävästi: kaikenlaiset alkusynnyt mahdollisia … 
mielen mullassa säilyneitä kauan sitten harrastamani kaaosteorian kaikuja … 
dialektisen kaksijakoisesta ajattelusta kolmijakoiseen! Huumoria?

1.

”Äärettömät kvadratuurit” olivat kreikkalaisten matematiikkapelissä kiellettyjä 
– mutta äärettömällä vuorottelulla kolmittaminen onnistuu helposti 

2., 3.

Bifurkaatiodiagrammeissa on outo rakenne: kiintopiste, yhden mittainen sykli, 
on yksinkertaisin; tämän jälkeen periodi kahdentuu toistuvasti, kahden 
potensseina äärettömyyteen saakka; sitten mukaan tulee myös parittomia 
syklejä; viimeisinä tulevat syklit 7, 5, ja 3. Lopulta kaikki syklit yhtä aikaa … 
Sharkovskyn teoreema

Oma idea perustuu taas aika-akseliin, ajan kääntämiseen … samat syklit 
käänteisfunktiolla! Paloittain lineaarinen – toisessa suunnassa 
lineaarivaihtoehdot yhtyvät, kokonaisuus lineaarinen, helppo ratkaista … tällä 
on kolmen askeleen sykli, koska sekvenssi 0, 1, –1 toistuu … siis kaikki syklit. 
Iteraatiot ovat aina epästabiileja: jos ei osu täsmälleen, hajaantuu kaaokseen

4. Ajavana merkitysvärinän nimenä uteliaisuus … leikkimieli … ja kauneustaju
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Muistuma Newtonin ”jättiläisistä”, dynaamisessa muodossa: ei riitä hartioilta 
katselu, pitää seurata polkua, hikoilla … muistuma myös Toni Wirtasen laulusta

Matematiikka ikiaikaista … siihen nähden äärimmäistä vitaalimatematiikkaa 
kulttuurisen evoluution aallonharjalta: kaksi matemaatikkoa joista molemmat 
ovat tietääkseni vielä elossa …

1., 2., 3.

Conway: elämän olemuksen etsijä … keskittyi peleihin, niiden virtauksen 
maksimointiin … todisti – ennen Wolframia! – että soluautomaateista voi 
rakentaa universaalikoneen: Life voi simuloida tietokonetta

Knuth: karttojen rakentaja, mallien määrittäjä, tarinoiden laatija, opettaja

TeX näyttää kaupallisiin tekstinkäsittelyohjelmistoihin verrattuna yhä olevan 
parhaiten elossa, omatkin vuosikymmeniä vanhat dokumentit vielä kääntyvät

… Ja tämä outo kirja elävöitti surreaalilukujen teoriaa: dialektinen dialogi 
Alicen ja Bobin, A:n ja B:n, välillä johdattaa vähitellen idean synnystä 
kokonaisymmärrykseen … tarina jossa ”herra C”, Conway, kuin jumalan 
äänenä, ainakin maailman luojana, vetää oppijoita oivallusten polulla oikeaan 

Deukset ovat ajattelussa ylemmällä tasolla … Einsteinillekin tiedoksi!
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Kuin matemaattinen uni … käsitteiden kiintopisteet jatkumoista 
emergoituviksi unisymboleiksi

Reunojen rajaton pehmeys, myös ajattelun työkalussa

Voidaan harpata tarinan solmukohtien yli – virtaus menneen kaaoksen 
painajaisista tulevaisuuden enneuniin, käymättä järjen puolella

1.

Taas ajan ja syntyjen intutiot tuntuvat olevan paikallaan

2.

Uudenlainen mielenmaisema … ei metsä vaan pensaikko!

3.

Vapaat assosiaatiot – vapaus suoraviivaisesta tarinasta

Mitäpä Wagnerista tuleekaan mieleen? Also sprach Zarathustra … 
Avaruusseikkailu 2001
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Yleensä muutos katsotaan vaikeuttavan olevan, staattisen maailman 
hahmottamista – nyt ajattelun inversio, muutos mukaan synnyssään … kaikki 
yksinkertaistuu

Kaikki kiinteä voidaan sivuuttaa

Pelkkä herakleitosmainen virtauksen virtaus, reunoihin koskematta – millainen 
elämän kehitys on jos ympäristön rajoitteet eivät häiritse … uudenlaista 
”teoreettista evoluutiota”

1.

Valoenergian ahnehtiminen Descarteslainen mielen mallituksen perustaksi 
”ajattelen siis olen” -toteamuksen sijaan

2.

Myös kohti Edward Wilsonin ”konsilienssia”, eri tieteenalojen 
yhteismitallisuutta

Valaisemisesta ja valaistumisesta takaisin kohti valistusta

3.

Vahva emergenssi voidaan saavuttaa vain unen, ja taiteen, maailmassa?
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Nyt kohti sitä valoa … tapahtumahorisontin läpi. Nyt on virtauksen koskesta 
kaikki kivet raivattu … vuorossa vapaa putous kohti ”elämäntähteä”

Uusi versio klassikosta: ”aika-avaruusseikkailu 2020”

1.

Muistele elokuvaa: emergenssin jälkeinen järki on meille käsittämätön – kuin 
jumaluus, jonkinlainen ”monoliitti”

Elokuva, ja taide, antaa mahdollisuuden tarkastella uudenlaisia asioita uudella 
tavalla – holistisesti kosketellen, näkökulmia konkretisoiden, 
tralfamadorelaisesti myös eri aika-akseleita näyttäen

Impressionistisesti maalaillen: ladaten energiaa eri suunnista, vähitellen … 
kunnes mieli on valmis omaehtoiseen holistiseen padon murtamiseen

2.

Ei voi kuitenkaan heittäytyä laakereilleen … on syytä pysytellä evoluution 
aallonharjalla. Vertauskuvallinen kriisivaihe: tekoäly voi ottaa ohjat … se HAL

Toisenlaisia vaihtoehtoja? Nimittäin myös globalisaatio voi kaapata mielen 
hallinnan

Seuraavassa röyhkeä kansallissovinistinen visio Hegelin hengessä …
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Newtonilla oli järjen jättiläiset – jatkossa mielen jättiläiset … tällaisilta 
hartioilta voidaan ehkä kurkottaa katsomaan emergenssin jälkeiseen aikaan

Millainen on sen Avaruusseikkailun seuraavan tason ”tähtilapsi”?

Koska fyysinen evoluutio on niin hidasta, seuraava evoluutioaskel on 
mentaalinen – uudet rakenteet joutuvat sovittautumaan entiseen kroppaan … 
voidaan siis yrittää ymmärtää, tai uudelleenymmärtää jo olemassaolevaa

Tämä on koko kalvosetin viimeinen kalvo … hyvästijättö nyt vähän venyttyy!

1. Pohditaan emergenssin jälkeistä vitaalitodellisuutta … mentaalisen 
”henkiruumiin” olemusta. Ehkä kovin paljon ei tarvitse muuttua … 
ennemminkin voi olla paluu entiseen: leirinuotiolle. Jospa kulttuurin 
vapausasteet, elämän ulottuvuudet, edelleenkin viritetään, alkeishiukkas-
teoriaa mukaillen, "värähtelysäikeiden" avulla, mielen rakennuspalikoina … 
nämä säikeet ovat lauluja. ”Epimemetiikkaa” … joukko kulttuurispesifejä 
lauluja, jotka auttavat hahmottamaan todellisuuden, vapauttamaan angstista 
koetellun merkitysenergiaa ohjaavan enformaation uomaan? Ei ole enää 
”pakotettu vapauteen”, tabula rasansa vain itse rakennettavana

2. Hetken elämys oivallus välähdys … katsoin ”Vain elämää” -sarjan kauden 9 
osa 5, ”Pyhimyksen päivän” Ruudusta … lumoutuneena

Mutatis mutandis. Uusi ilmaisutapa, rap, vapauttaa riimien rajoitteista … oli 
mahtava nähdä kuinka taiteilijat vaistollaan venyivät yli arjen … mahtavaa 
nähdä että suomalainen hallitsemattoman kalevalainen kulttuuri on 
voimissaan, uusin eväin valmiina uuteen sykliin, ylemmällä tasolla!
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