Yhteenveto: ”Ihmemaan” viimeinen ihme












Kytkeminen tietämisen verkostoon

Syksy päättyi antikliimaksiin: merkitysten katoamiseen, kaaokseen
… ja sinnittelyyn, yritykseen löytää omassa kuplassa oma merkitys
Koetin hetken tulla onnelliseksi … halusin uskoa että ”Eurooppa on
pelastettu”, ”Amerikka on pelastettu”, niin kuin meille vakuutetaan



En ole kuitenkaan tyytyväinen tarinaani … voisiko itsensä draaman
rakenteen alistaa evoluutioon, näinkin kauan antiikin ajan jälkeen?
Uudella ajalla, annihilaation uhan alla, Deus Ex Machina -lopetusta
voisi jatkokehittää … kohti ”singulariteetin madonreikäratkaisua”?



No, ajan pyörteitä vielä muistellen ja jo ennakoiden, laitetaan uljas
lopetus: säätö, negatiivinen takaisinkytkentä, pelastaa maailman
Aloitetaan rummunpäristyksellä: hitaasti menneisyydestä, ikuisista
totuuksista, filosofiasta ja viisaudesta … vähitellen kiihdyttäen …









Saksalainen vitalismiperinne (Kant Hegel Schopenhauer Nietzsche
Spengler …): mahtava ajattelun aarrearkku, tahallaan unohdettu?
Pyrkimys pitkän tarinan jatkeeksi … osaksi suurta merkitysenergiaa
välittävää punaista lankaa … vieläpä yhdistävää punaista kudosta?
Täytyykin eläytyä aikaan … toinen keskeinen 1900-luvun filosofian
haara oli analyytinen (kieli)filosofia: todellisuutta etsitään kielestä?
Kiintopisteenä olemisen on-tologia, ”epistemian substanssin ydin”
… tarkastelu täydellistyy kai perfektin muodossa ”on ollut oleva”?
Martin Heidegger halusi aloittaa filosofian alusta – ymmärsi silti
teoksessaan ”Oleminen ja Aika” että oleminen kertyy ajan myötä?
Olemisen merkitysrakennetta luonnehtii ”huoli” … seuraus on että
staattisen hahmottumattoman angstin möykky sitoutuu olevaan?
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Höyrykoneen uusi sykli: taas vuorossa rationalismi




”Leinolainen metafysiikka”

Se ”oleminen” on jaettava alasvetävän huolen lisäksi ylösvetävään
tahtoon (Schopenhauer) tai iloon (Spinoza) … duaalidialektiikkaan
Näin voimien väliin muodostuu ”turvepaakku”, tamppautuva tiivis
emergenttinen taso kasvualustaksi elävälle … rakentamaan aikaa








Paluu alkuun, malliajattelun syntyyn, ”intuitiivisesti oikeaan” periaatteeseen – Okkamiin: max(kuvausvoima)/min(monimutkaisuus)



Malli on ”sfäärienvälinen”, tarjoten erilaisille mielille pureskeltavaa: matemaattisesti se on lineaarinen, läpinäkyvä
ja analysoituva; dynaamisesti se määrittelee dialektisen voimatasapainon, kiristäen langansäikeet avaruudessa ja
ajassa; ”esteettisesti” se virittää fraktaalihierarkian ajassa ja pyörreintuitiossa; systeemisesti se jäsentää holistisen
todellisuuden (input, output, ja tila); ”ekologisesti” se luo stabiilit monimuotoisuuden ekolokerot; filosofisesti se
mahdollistaa zeniläisen ”ajattelemisen silleen jättämisen”; simulaatioteknisesti se näyttää käyttäytyvän myös
mikrotasolla ”nätisti”; fysiologisesti se laajentaa uskottavasti Hebbin neuronin toimintaa; ja ennen kaikkea se
mahdollistaa optimaalisen ”merkitystehon” välityksen pääkomponentti(aliavaruus)regression (PSR) mielessä …



LOL!
ROFL!



Mutta se laadullinen harppaus puuttuu … miten pääset ”Ulos Machinasta”? 3

Vain hekotus jää … Ihmemaan Irvikissa


Latistuuko nyt kaikki ”meta” pelkäksi laskennaksi ja simuloinniksi?
Lisäksi kaavassa on kovin ikävä kauneusvirhe … ne miinusenergiat?
”Katselin kaavahan kauan / hiki otsalle kihosi” … kuin tulta ja räjähdystä …
juuri oivalsin ”metavitalismin” redusoitumattoman oikeutuksen …
Kaikki ne negatiiviset energiavirtaukset ovat takaisinkytkennöissä –
jolloin nämä mallitetaan siinä kääntyneessä ajassa: dx/d(–t) = –D
Heijastuneessa signaalissa täytyy olla mukana epäideaalisuus, viive
… yhdessä mallivirheen kanssa kohti ”0/0”, ja emergenssiä (Kevät)!
”Jumalan olemassaolemattomuustodistus” (öh … siis KHG-tyyliin):
jos olisi olemassa kaikkitietävä kontrolli … kaikki voisi annihiloitua
”Iske itsesi kipunat” … se ”panpsyyke” on toteutettava itse, maailma
on pidettävä olevana – muuta huoli vastuuksi, ole oma Vishnusi?!
”KHG” = käänteinen Human Pääkatkaisija … nykytyyliin PC (KVG!)
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Maksimijännitteiden tasapaino

Evoluution ”singulariteettitekniikka”: pelottelua kuoleman uhalla …
elämän makua, sykettä syöverin äärellä … jäljellä on pelkkä muutos



Mielen maailmassa …
monimuotoisuuden
mahdollisuus

Tuntemattoman eloonjäämisoppi:
”ei saa jäädä tuleen makaamaan!”


Kaikki ei tosiaan ole kultaa mikä kiiltää … niin, elävä on helmiäistä,
ja se syntyvä, paineessa fossiilihiilestä puristuva, on ihan timanttia
”Nauravan Metafysiikan Paradigmaattinen Lippulaiva II”
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