
”Elämäni vierivä virta”: yhden lauseen yhteenveto luvusta – isoisäni 
omaelämäkerrallisen muistelmakirjan nimi – henkilökohtainen elämys … 
kosketus subjektiiviseen maailmaan

Osa samaa virtaa … velvoite jatkaa samaa ikuista tutkimusta 

1., 2.

Kohti uusia asioita

Edellä käsitelty neokyberneettinen mallitus jo aiemmissa LFS-esityksissä 
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Ensin ”mentaalikartta”

Wittgensteinin pitkospuut mielen suolle … vertaa Wittgensteinin tikapuut!

Kurottaminen sisään kompleksisuuden hetteeseen, menemättä mutapainiin, 
välttäen mielen komplekseja

1.

Maailman hahmottaminen energian kautta

Se on skalaarinen muuttuja

Inversion kautta päästään kompleksisuuden toiselle puolelle

Ääretöndimensioisessa tarkastelussa kaikki rakenteen aiheuttama kohina on 
kadonnut … kaikki virtaa

2.

Tämän luvun tavoitteena on rakenteistaa energia, lähestyä kompleksisuutta 
toisesta näkökulmasta

Tampaten, eri suunnista

Nyt mentaaliset tarttumapinnat, analogiat … seuraavassa luvussa sitten 
fysikaalisemmat analogiat
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Kyseessä kuin Kierkegaardin ”uskonhyppy”

1.

Gregory Batesonin kybernetiikan laajennos – hänellä lähtökohtana oli 
”difference that makes difference”, merkitsevä ero – nyt muuttuminen, ja sen 
merkitys: vaikutus muuhun muuttumiseen

Muutos on derivaatta: yhteys Newtonin mekaniikkaan

2.

Intuitioon, introspektioon keskittyminen on perinteinen reitti umpikujaan
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Vaaralliset vedet

Assosiaatiot, valmiit käsitteet … hyvässä ja pahassa

Virtaus on energiaa, energiavirrat hallitsevat?

Ikiaikaista vaistoa ja vitaalihömpää

Hedelmätöntä pohdintaa … osoittaa kuitenkin aiheen kiinnostavuuden, 
elinvoivaisuuden … vitaalisen tarttuvuuden

Mutta myös lännessä: viettienergiaa käytetään intuitiivisena selityksenä

Ja energia-käsitteen myötä jokin uusi aspekti on nyt tarjolla …
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Irtiotto höpsismistä, kovimman kautta … mutta irtiotto myös Newtonista

… Ehkä liiankin rikkovaa: Newtonin kaavojen muokkaamisesta saa kovat 
lähtöpisteet ns. ”crackpot-indeksiin”!

1.

Yksittäisten muuttujien välillä yksinkertaiset laskut

Mitä enemmän muuttujia, sitä monimutkaisempi maailma

2.

Nimi: Aristoteles aikanaan sanoi, että ”kaikki liike pysähtyy” – loppujen lopuksi 
aivan oikea intuitio

Kreikkalainen maailma, kreikkalaisten maa, ja ilma … tai oikeastaan vesi, ja 
viskoosikitka

Holistinen maailma – kaikki muuttujat vaikuttavat koko ajan: 
”universaalitahman todellisuus”

Mikään ei ole koskaan täysin pysähdyksissä … kyseessä ei siis ole yhtäkkinen 
tartuntakitka, vaan pehmeä liikekitka – oletetaan lineaarinen

”Voimien kompensoituminen” – seurauksena dynaaminen tasapaino, ei 
staattinen
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Matematiikka mahdollistaa ikuisen liikkeen pysäyttämisenkin

1.

Taas vitaaliteoreettista hahmojen tarkastelua, ja mentaalista assosiointia

Ja matematiikan kielen ”puutteellisuuden” hyödyntämistä: ei luonnollisen 
kielen rikkautta, vain yksi tapa sanoa

2.

Nyt huomio kiinnittyy matemaattiseen tautologiaan

Kuin runon riimiin …
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Kuinka maailma muuttuukaan, kun asiat nimetään sopivasti 

Asioiden pakottaminen eteenpäin muuttuu toppuutteluksi! – Kokeillaan …

Kiteytyy muutamaan mielen maailman ankkurikäsitteeseen …

1.

Virtaava energia, energia aikayksikköä kohti = ”teho”

Hetkellinen ”mittaus” kertoo systeemin dynaamisen tilan?

2.

Perinteinen ”merkitys” myös järjellä määriteltyä syntaksia … hajottavaa

Nyt merkitys koko mielen maailman yhteen koostavaa

Kuin Bitcoin: pelkkä pöhinä riittää virittämään hintojen maailman … ”arvot” 
ovat erikseen

3., 4.

Kun nyt oli ”visio”, olkoon missiokin! – Suuntaa jatkotarkasteluja

Siis aika on energian virtausnopeus, eli merkityksen kertymisen vauhti!
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Uusi rohkea irtiotto: ajalla konkreettinen olevaisuus

Aika määritelläänkin nopeuksien kautta, ei toisin päin!

1. 

Arkiajattelu voikin olla arjen viisautta?

Ei mitä vain haaveilua, abstraktia aaveilua – vaan ”ruumiillista” massaa

2.

Ihminen on nähnyt vain reaalinesteitä ja tottunut vain sellaisiin, ymmärtää 
ominaisuudet

Tässä on hypoteesi johon paneudutaan esityksessä nyt tarkemmin, selitetään 
näennäisiä ristiriitaisuuksia

Tarkastellaan kuitenkin ensin vaihtoehtoja – vielä pahempia umpikujia … 
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Aiempia yrityksiä kentän ”tamppaamiseen”, dialektiikoiden hakua … mutta 
puristusta ei löydy

Leibnizin ja Kantin käsitykset alkavat olla lähellä …

1., 2.

Nykyinen maailmankuva on kuitenkin hajoamassa?

Aikakäsitys alkaa värähdellä epätoden mahdottomuuden ja kaikenkattavan 
välttämättömyyden välillä

Eivätkä matemaatikot ollenkaan selkiytä asiaa …

Viimeisin totuus lähestyy vitalismia: Einsteinin aika on suhteellista, 
havaitsijariippuvaa … subjektiivista

Mutta Einsteinkin innostui liikaa …?
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Uskottava väite, kaikkine erikoisine seurauksineen, eikö vain – onhan se 
matematiikkaa!

1.

Mutta vertaa latuska-Homer, Edwin Abbottin ”Tasomaata” mukaillen: jos 
eläisimme kaksiulotteisessa maailmassa, kuinka käsittämätön olisikaan kolmas 
ulottuvuus – esimerkiksi piirretty kassakaappi voitaisiin tyhjentää 
erkaantumalla paperin pinnasta, jne. …

2., 3., 4.

Mentaalimaailmassa pääasian täytyy olla ymmärrettävyys: kolme dimensiota 
on meidän todellisuuttamme, muuten maailmasta katoaa mieli, kausaalisuus

Aika ei siis ole geometrinen ulottuvuus vaan havainnan rakentumisperiaate

Vertaa Immanuel Kant ja transsendentaalinen idealismi: aika ja myös paikka 
ovat ”ihmisen havaintomuotoja” … millaisia? – Sen ymmärtäminen on nyt 
tavoite, neljännesvuosituhat Kantin jälkeen

Toisaalta … se säieteorian ”11-ulotteinen avaruus” ja ne ”kurtistuneet 
ulottuvuudet” voidaan kyberneettisessä kehyksessä ymmärtää: ylimääräiset 
ulottuvuudet ovat säätyneet olemattomiksi! 
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Aika ei ole pelkästään suhteellista vaan subjektiivista – ja se aika tuntuu 
yksiulotteiselta, menneestä tulevaan … pakottaminen yhteen 
avaruuskoordinaattien kanssa on keinotekoista, pakottamista

”Fysikaalista androsovinismia”, mielen maailmaa fysiikkaan … ja fysiikkaa 
mielen maailmaan, liikaa tulkintaa 

Nyt mennään mielen ehdoilla – tai selvitetään nämä ehdot

– Mitä kuvassa on? Mitä on tapahtunut? – Eri asioita!

1., 2., 3.

Klassinen esimerkki: kuinka epäjärjestys kasvaa – mihin aika kulkee

Lasi on pudonnut, vesi roiskunut? – Olet sielultasi kreationisti!

Mistä tiedät ettei se ole pelkkä luovan taiteilijan konstruoima kuva?

4.

Ymmärrä bias: mieli itsepintaisesti hakee syitä ja seurauksia, 
johdonmukaisuutta – polun, tarinan, hakua, ja tapahtumien sovittamista 
polun varteen … merkkejä, signaaleita … jälkiä, semioosia … se on evoluution 
syvälle rakentama selviytymismekanismi … liiankin syvälle
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Lähtökohtana nyt yleisesti hyväksytty: termodynamiikka ja sen peruskäsite 
”entropia”

”Entropia kasvaa ajan myötä”: entropianuoli määrää ajan nuolen … paitsi kun 
…

Erwin Schrödinger: ”elämä on negatiivista entropiaa”

Entä ”avoin säiliö”? – Tasetarkastelujen mahdollisuus romukoppaan

Lisää antroposentrista fysiikantulkintaa – fysiikan sovittamista ”mieleiseksi” … 
ja siitä aiheutuva ristiriidan synty … ja yhä kauemmas Okkamin partaveitsestä

Miksi nyt erityisen olennainen kysymys?

Machin periaate: maailmankaikkeus määrittelee ”globaalin koordinaatiston” 
avaruuteen … vastaavasti globaali aika voisi olla keskiarvo kaikista 
subjektiivisista ajoista?

Ei toimi jos ajat ovat vastakkaissuuntaisia … ”aikamassat” törmäilevät 
keskenään?!

1.

Avainongelma on entropian määrittely

Ei pelkkää käsitekikkailua!
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Esimerkki epäjärjestyksen ja satunnaisuuden erosta

1.

Kaikki lottoruudukot ovat yhtä epätodennäköisiä – vaikka ”tekisi mieli” väittää 
vastaan!

2.

Todennäköisyys on pintatason matematiikassa … järjestys on mallissa, 
emergentissä mielessä
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Huumori perustuu usein yhteensattumiin, niiden törmäämisiin – ne voidaan 
mallittaa

Kauneus perustuu assosiaatioihin, toistumisiin, symmetrioihin – näistäkin 
kaikki voidaan mallittaa

Lisäherkkuna kaikissa näissä ”mielikarkki”: alitajuinen oivaltaminen

Endorfiini evoluution kehittämä palkitsemismekanismi – kemiallinen, 
hermorakenteitakin vanhempi

1.

Jos lotonkin hahmoissa on redundanssia, jonkinlaista toistoa, tämä voidaan
myös mallittaa

2.

Jorma Rissasen ”Minimum Description Length” –periaatetta mukaileva 
optimointi-idea, jolloin tasapainotetaan mallin monimutkaisuuden, 
mallitusvirheen, ja nyt myös tiedonsiirron kaistarajoituksen välillä

Millainen se Homunculuksen malli on – epäolennaista 

Yksikäsitteinen optimimallin rakenne ja sen parametrointi löydettävissä
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Nyt taas aikanäkökulma … vasta aika-akselilla mallin hyöty ilmenee

1.

Sama kokonaisvariaatio joka hetkellä, sama määrä ”informaatioyksiköitä”, 
oikealla vain tiivistettynä mallissa – ”uuden” datan osuus vähäinen

Malli tiiviine informaatioineen annetaan vain kerran – se on ”nollamittainen” 
äärettömään määrään ympäristödataa verrattuna … siis olettaen mallittuva, 
”stationaarinen”, tilastollisesti riippumaton datalähde

2.

Myös mallillisissa, elävissä järjestelmissä, nyt sama entropiakriteeri kuin 
elottomissakin: maksimivauhdilla kohti termodynaamista tasapainoa, 
minimimäärää vapaata energiaa ja entropian maksimia … lämpökuolemaa

3.

Vaatii kaksitasoisen rakenteen: optimoitava ympäristö ja mallittava 
järjestelmä

Ja aktiivisuuden: Homunculuksen on pysyttävä ajan tasalla

Maxwellin demoni toimii tällöin pumppuna: siirtää vapaata energiaa mielen 
sisään – merkitystä 
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Säätöinsinöörinä haluan korostaa: säätö selityksenä entropiaparadoksiin!

1.

Lämpökuolema: ei ollenkaan ”vapaata energiaa”, pelkkää mallittumatonta
kohinaa

Kullakin järjestelmällä oma ”entrooppinen aika-akselinsa” kohti kohtaloaan

2.

Dawkinsin ”epätodennäköisyyden vuori” muuttuu ”todennäköisyyden 
laaksoksi”

Nyt silmien edessä aukenee erilaisten optimointimenetelmien runsaus

Voidaan viedä äärimmilleen … muotoilla uusi mallituksen optimointiperiaate, 
”maksimientropiaprinsiippi”: kaikki samansuuntaistuu mahdollisimman 
nopeasti? 
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Säätöinsinöörin usko säädön ”kaikenselitykseen” … vyörytykseen myös 
ylimmillä kognition tasoilla

Triviaali – mutta niin luonnolliselta tuntuva

Muutoksen merkitys todistuu, ainakin alkeellisemmalla 
hahmontunnistuskoneistolla: avainasemassa liikkuminen näkökentässä

1.

...

Nopeutta vaaditaan yhä lisää … mieli yrittää ennakoida maailmaa … liiankin 
nopeasti … joku tutkija puhuu jopa mielen suorittamasta nykyhetken 
hallusinoinnista
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Suuren muutoksen synty … odotus … alkava vyöry myötärinteeseen

1.

Käsitteiden uudelleennimeämistä: työntö muuttuu vedoksi

Kaikki elävä on intentionaalista, schopenhauerilaista tahtoa

2.

”Peilineuronien” uraauurtavan tutkimisen vuoksi Suomelle veikkailtiin jopa 
lääketieteen Nobelia
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Konstruktivistinen oppiminen voi lähteä väärälle polulle

Ei kiintopisteitä – kaikkihan on opittua

1.

Ylin säätösilmukka, balansoiva ”superego” ei egon päälle muodostu 
automaattisesti?

Ehkä uskontojen evolutiivinen etu on siinä, että muuten ei perhepiiriä tai 
klaania laajempi altruismi ole mahdollinen, ei voi muodostua yhteisöä?

Ikiaikainen haaste: kuinka löytää tasapaino välttämättömän itsekkyyden, itsen 
pärjäämisen, ja nöyryyden, yhteisöllisen pärjäämisen välillä?

Moraali, säätäjän asetusarvot, vapaasti valittavissa

Menestyksellisillä kulttuureilla konvergenssia: Immanuel Kantin ”kategorinen 
imperatiivi”, kristinuskon ”rakkauden kaksoiskäsky”

Interobjektiivinen ”moraalin balansointi”

2.

Jumala on korkein peili, ikuinen täydellisyyden abstraktio
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Vanha kuva kirjasta

Sokrates, ”supermielen” kulttuurinen peili

Liika filosofointi ja viisaus on aina katsottu uhkaksi yhteisölle!
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Mallien rakenne on fraktaalinen … peilit ylimmän systeemin, kulttuurin tasolla

Taas uusia käsitteitä, avauksia, näkökulmia maailmaan: subjekti ja objekti

1.

Kulttuurinen ymmärryssovellus: mitä enemmän suvaitaan sitä vahvempi peili 
tarvitaan: Oikkosen mieliteema onkin ryhmävahvistautumisen tarve … 
”projektiiviset viholliskuvat”

Suomalaisuuden ylikorostunut peiliefekti: mitä ne meistä ajattelee?
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Ensimmäinen yhteenveto – virtaus läpi kaiken, erilaisten sfäärien, yhä ylöspäin 
… makrokosmoksesta mikrokosmokseen

Kantilainen noumenon, ”Ding an Sich” … pragmaattinen lähtökohta: emme voi 
tietää todellisuutta, elleivät ilmiöt ole vuorovaikutuksessa, muutu
fenomeeneiksi

1., 2.

Seuraavalla rajalla asia muuttuu olevaksi vain jos data muuttuu havainnoksi

Kokonaisuudessaan kaaokseen tulee suunta, virran kulku

3., 4.

Berkeleyläinen olemassaolokriteeri – olet vain jos sinut havaitaan, ja 
pragmaattinen menestyskriteeri – näkyvin on olevin

”Kauppamiesten metafysiikkaa”, tärkeintä ”liikevaihto”, kommunikaatio!

… tai poliitikkojen: olet olemassa vain jos sinusta puhutaan

Energian hankkimisen ja käyttämisen velvoite

Seurauksena ylevän evoluutioajatuksen emergoituminen: ylemmäs, kohti 
parempaa! – Kuitenkin …
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Entrooppisen ajan kulun yhdensuuntaistuminen siis saavutettu … mutta …

1., 2.

Alhaalta tunkee se ontologinen merkitys … mutta mitä ovat nuo 
”imaginaarisen ajan” pyörteet, jotka tulevat ylhäältä vastaan?

Se edellisessä luvussa mainittu ohjaava vetävä ”neg-energia”!

Kuin näkymisen pakko (punainen) ja näkemisen pakko (sininen)

Samanaikainen työntö ja imu!

Kuin symbioosi … muistuttaa jostakin symbolista …

3., 4.

Pitää ymmärtää niiden synty … ennen sitä niiden historia
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1.

Perinteinen historia. Kaikki aikaan liittyvä on opittava – ei ole ”aika-aistia”

2.

”Tarinahistoria”. Bergson oli ”viimeinen vitalisti” viime vuosisadan 
alkupuolella … hävisi kuuluisan väittelyn ajan olemuksesta Einsteiniä vastaan –
sata vuotta sitten, 1922

Uusi, uudenlainen aika-ajattelun synty … ja lähtö väärille raiteille … liian 
voimakkaan attraktorin muodostuminen, liian menestyksekäs dialektinen 
vastapari vitalistiselle lähestymistavalle!

3.

Kuin hiukkasfysiikassa: kappaleiden kovuus, ja ”kimmoisat törmäykset”, ovat 
vain makroskooppisella tasolla havaittava emergentti illuusio

Klassinen ongelma: korrelaatio ja kausaatio – nyt relevanssi erottelee!

4.

”Psykohistoria” – lihaa ja verta. Platoninen ”ideahistorian” inkarnaatio? –
Mitä nopeammin pyörre pyörii ympäristöönsä verrattuna, sitä vahvemmalta 
attraktori näyttää … ja sitä kiinteämmältä, kovemmalta ”biljardipallo”
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Siis epistemologiset kokonaisuudet ovat haastavampia kuin ne ontologiset, 
avaruudelliset, reunalliset, silmällä näkyvät entiteetit!

1.

Ylin fraktaalitaso, syklien sulkeuma, on kulttuuri

Koossapitävä pyörre, säätelevä attraktori, päänulkoinen ”hyperego”?

2.

Yksilötason ”fraktaaliklimppi” – yksilön identiteetti

Theseuksen laiva: olemisensa jatkuva paikkaaminen, pysyvyys muutoksessa
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Näkemystä ”tietoisuudesta” täytyy laajentaa pään ulkopuolelle, samalla kuin 
pään sisään

Tarvitaan herkkää otetta, ”vitaalivisualisointia” … taidetta?

Saul Steinbergin vanha hieno kuva, täynnä assosiaatioita ja oivallusta

Kuinka katsojan ruumiskin hajaantuu … kuten mielensäkin

Täytyy kuitenkin aloittaa yhtä mieltä laajemmasta … koska kielikin on 
yhteisöilmiö

1.

Yksi assosiaatio väliin … Douglas Hofstadter: ”Thinking A’s and Thinking As” –
ajatella A:ta tai ajatella sitä jonakin … ja ajatella lausetta tai ajatella 
sen merkitystä
”Liukuvat käsitteet”, piirteiden vähittäinen muuttuminen

Täytyy vielä kiehuttaa, hämmentää ajatusten keittokattilaa … muodostuu 
klimppejä, jotka eivät ole terävärajaisia ylös- eikä alaspäin
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Mielen tyhjyys on saatava täytetyksi

1.

Identiteetti – tarina jota antaa itselleen kertoa, tietoisesti tai tahtomattaan

Enemmän kuin pelkkä järki, tai mielikään

Vitaaliteorian perusväite: tätä on ihminen, fundamentaalimpaa totuutta ei ole

… Tämä oli näkymä ”ylhäältä laskeutuen”

Seuraavassa ”minän” sisällä, haarukoiden

Yhden mielen jakautuminen yhä pienemmiksi fraktaalisiksi pyörteiksi … 
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… Nämä mielensisäiset ”paakut” ovat ehkä alitajunnan liemestä emergoituvia
käsitteitä?

Nimi loitsii tajunnan: käsitteen käsite on erityisesti suomen kielessä jotain 
käsissä puristeltavaa

Jo ennen ylhäältä määrättyä nimeämistä

Avainkäsite, kiintopiste, johon ajattelu voidaan palauttaa

1.

Vielä käsitteissä eri hierarkiatasoja

2.

Nimet peittävät jatkuva-arvoisen todellisuuden, tuoden tilalle diskreettejä 
symboleita

Mallikompression haittapuoli: malliin sovittumaton suodattuu näkymättömiin

Siksi syytä pohtia tarkkaan …
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Riittävä ”käsitteen käsittely” … ymmärretään haasteet, tavoitteet

Staattisena hahmottuva käsite pitää laajentaa vitaaliseksi, dynaamiseksi

Max Planck uskoi että “tiede ei voi ratkaista luonnon mysteereitä koska itsekin
olemme osa luontoa, ja osa mysteeriä jota yritämme ratkaista”

Attraktiivinen ”itse-dynamiikka” kuitenkin mahdollistaa tämän?

1.

Elämä ja tietoisuus – tieteellinen metodi ei toimi, pysäytettäessä näkyy vain 
kuolleet nimet

Vitaalitieteessä riittää selittää itsensä, fraktaalisesti … emergoituen

Elämä määriteltiin syklinä jo Enformaatioteoriassa, tietoisuus 
Mentaalivitalismissä … nyt yhteenmeno

Elämä ontologinen pyörre, tietoisuus episteeminen – molemmat tarvitaan 
yhdessä, määrittämään suunta

Uudet tulkinnat avaavat taas uudenlaisen näkymän vitaaliteoriaan

Sanat ovat kuin loitsuja, toistettavia mantroja, perimmäisiä myyttejä
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Hebbin periaatteen yleistys: korrelaatiot myös reaaliaikaisesti!
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Tuollainen kahden alkeispyörteen yhdistelmä ansaitsee oman nimen

”Monadi”-termissä on mukavasti ajallista kerrostumaa …

1.

… Ja oikeanlaisia konnotaatioita

Vaatii hieman muokkaamista

2.

Kaksi tilamuuttujaa – ei pelkkä edestakainen hakkaaminen, vaan pyöriminen 
mahdollista

Sampo on ”käänteismylly”, jauhaen yhä vain suurempia kokonaisuuksia … 
rikkauksia, mielen rikkautta

Kirjokansi joka tuottaa monimuotoisuutta … 
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Uusi analogia on myös paikallaan … toisiinsa kietoutuneille dynamiikoille

Tanssi 

1.

Assosiaationa erityisesti intialaisen Shivan tanssi

Mutta yksinäinen jumalakaan ei riitä – tarvitaan toinen, ”ylläpitäjäjumala”

Muutakin vanhaa vitaaliviisautta on tarjolla idän vuosituhantisissa 
uskonnoissa

Myyttinen ”syväymmärrys” … ajan testissä ollut itämainen viisaus:

- Taolaisuus + konfutselaisuus = virtaus + rakenne

- Zen-Buddhalaisuus: järjen riittämättömyys

- Shintolaisuus: kulttuurien vuorovaikutus ja sopusointu

Mutta kuten Shivan tapaus osoittaa, tarvitaan uskontojen tanssi tieteen kanssa

Länsimainen ja itämainen, järkiajattelu ja tunneajattelu, pitäisi yhdistää …
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Äärimmäiset dialektiikat … jopa dualismit

1.

Mielen tunkeutuminen aineeseen, aineen mieleen, fraktaalisesti

Vertaa se klassinen henki-aine -dilemma: henki voi nyt vaikuttaa aineeseen 
voimien, dynamiikan kautta

2., 3.

Eri sfäärien todellisuuksia
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Yritystä itämaistyyppiseen syvällisyyteen ja vaikeaselkoisuuteen!

Miksi-kysymykset ovat päättymättömiä, mutta … jonkinlainen ”mentaali-
iteraation kiintopiste” on löytynyt

Minkä voi kuvitella olevan olemassa, on olemassa – mielessäsi 

1.

Tähtitiede – tarkkailu, hiukkasfysiikka – alkeishiukkasten rikkominen! Myös 
äärettömän monimutkainen – elämän ”rikkominen”

”Sur-rationalistisessakin” metodissa kytkeytyminen välttämätöntä, tiukka 
puristus … ”mentaaliseen hiukkaskiihdytykseen”, ja ”otteen irrottamiseen” 
kuitenkin palataan uudestaan luvussa 4

2.

Darwinin jälkeen ei ”kauneusaistista” juurikaan ole tohdittu puhua

Dualismi – maksimaalinen dialektinen puristus, laukeamistaan odottamassa … 
maksimaalisen virtauksen ideaali on saavutettu!

3.

Tintti-kirjoista … taolaisuutensa löytänyt radjaidjah-myrkyn uhri
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Ymmärryksen oikosulkeutuminen ilman järkeä

Vitaalikokemus, tässä hetkessä: pelkkää selittämätöntä järjestä irronnutta 
mieltä, virtaa – ja virran pysähtyminen

Mieli maksimiteholla – mutta pyörii kiintopisteessä

Mieli kutoo tarinaa joka kiertyy kehälle … koko mielen luppoaika täytyy täyttää 

… tähän kykenee parhaiten taide … joka Schopenhauerin mukaan pystyy 
vaientamaan myös tuskan

Kauneus on yksityiskohdissa … symmetrian rikkoutumisessa

Einstein: ”kaunein kokemus on mysteerin kohtaaminen. Se on 
perustavanlaatuinen tunne joka seisoo toden taiteen ja toden tieteen kehdon 
äärellä”

1.

Kauneus … riittää, intuitiivinen usko ei pidemmälle

Redusoitumattoman umpikujan hyväksyminen, pelkkä todellisuuden ihailu

Yrittämättäkään selittää … pyhyyden kokemus – pohjimmainen mentaalinen 
todellisuus

Älä riko
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Jos tätäkin halutaan tutkia … totta kai!

Kauneus käytännössä, kauneuden tunnistaminen?

Monimuotoisuuden hahmottaminen määrittelemättömyydessään … holistinen 
laajakaistanen aistinta

1.

Avaruudellinen mutta myös ajallinen havainta … ”syväsuuntainen”, 
funktionaalinen

Insinööriestetiikka: elävä, toimiva, vuorovaikutuksessa oleva on kaunista

Joka saa mielen merkityspumput liikkeelle … yhteensopivat dialektiikkaparit … 
etukäteen määrittelemätöntä

Oivalluksen kynnyksen kihelmöivää epätasapainon tunnetta

Ihastelua: kuinka sinnikästä onkaan elämä!

Mieli lepää, samalla kun se on kovassa liikkeessä: ponnistelematon 
energiavirtaus … diplomi-insinöörin ihanne!

Tästä ”lopullisesta tavoitteesta” myöhemmin luvussa 4

Evolutiivinen motivaatio – energian näkeminen, hyödyntäminen kaikista 
mahdollisista vapausastesuunnista
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Monimuotoisuuden kauneus romahdutettuna monimutkaisuuden 
hämäryydeksi

1.

Arrogantimpaa kaikentietämistä kuin mihin insinöörikään kykenisi

2.

… Tai kykeneehän se!
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Taas se insinööri asialla … voitaisiinko kauneutta ohjelmoida?

Rakentaa jonkinlaista mallia, tunnistinta … vertikaalis-funktionaalisen 
monimuotoisuuden tunnistamiseen … datan perusteella tarkentuvaa sellaista?

1.

Mikään määrä dataa, ihmisten kulun tarkkailua, jne., ei riitä avaamaan 
esimerkiksi Eduskuntatalon funktiota

… Epälineaarisuuksista seuraavassa luvussa – voidaan approksimoida 
paloittain lineaarisena rakenteena

2., 3., 4.

Esimerkiksi pöydän malli: yksi taso ja neljä jalkaa; edelleen nämä koostuvat 
viivanpätkistä … vahvistava tieto tulee hierarkiassa ylempää: vaikkapa 
”kokoushuone”

Ylhäältä ja alhaalta tulevia provisionaalisia luokitusarvauksia iteroidaan … 
kunnes konvergoi

Paloittain linearisoituvasta epälineaarisuudesta tulee ”exclusive or” –rakenne

Ne viivanpätkät, vapausasteet (piirteet) määrittämällä pääkomponentit

Viivan määrittävät muuttujat ”painotetulla AND” -kytköksellä
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Luonto rakentaa omaa malliaan … heijastellen vapauksiaan ja rajoitteitaan

Neokyberneettisen algoritmin tiedetään johtavan monimuotoisuuden 
tasapainoon, tuottavan balansoitunutta monimuotoisuutta, kestäviä 
ekolokeroita

Ei vain yksi voittaja – ekolokerot elinkelpoisia, eri merkitysenergian väyliä

Lisäksi Monte Carlo –simulointi: lukuisia kokeiluja eri alkuarvoilla … 
todellisuuden hahmottaminen lopputulosten jakaumien perusteella

Kuin kaleidoskooppi … kauneuden ylenpalttisuus

1.

Tiedemiehet joutuvat peittämään todelliset ajatuksensa … rodunjalostushan 
on natsiaikaa!

Lokaali ”yksihuippuinen” kustannusminimi vältetään

2.

Haetaan uutta ”yhteistä vapausastetta”

Yksi parinmuodostuksen valintakriteeri on ”samanlaisuus”

Kahden samansuuntaisen löytyminen – kompromissi kohinan ja 
innovatiivisuuden välillä
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Se ”subjektiivinen kaikki”

Estetiikka puuttuu?

1.

Jumalat … viimeisessä luvussa!
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