
Edellä jo perinteinen perimmäinen kysymys ”miksi” … mutta ei mieli kehittynyt 
filosofointia varten

Vaan reaaliaikaiseen, konkreettiseen suunnan valintaan!

1.

”Minne” on evoluution kiihkeimmin, kaikin kehittäminsä keinoin, esittämä 
kysymys

Kun rajoitteet on voitettu, on jo varaa valita, haasteena on navigointi 
”oikeaan” suuntaan, ilman merikarttaa ja kompassia

Oikeastaan olemme merihädässä, eksistentiaalisessa angstissa, ”pakotettuina 
vapauteen”

Tai positiivisemmin – olemmehan voittajia … ainakin vielä tällä hetkellä:

Surffaten ”evoluution aallonharjalla”, auringon paistaessa, maailmanhengen 
puhaltaessa

Katse tähdäten kaukaisuuteen …
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Taas vain inversion kautta voidaan tavoittaa kokonaiskuva: vain yhteisöllä on 
merkitystä

Ihminen on laji, tai populaatio … ei yksilö

1.

Yksittäinen ihminen kuolee biologisesti – mutta myös kognitiivisesti

Sitä ennen, yksilölliset ”elämänpurot” kasaantuvat aiheuttaen laadullisia 
muutoksia

Vain yhteisönä kuulennot olivat mahdollisia ihmisen toteuttaa

2.

Kielikin on sosiaalinen konstruktio, yksityinen kieli on mahdoton

Siis – kärjistäen – ajatteleminenkin yksin on mahdotonta

3.

Ihmisenä olemisen reunaehdot määräytyvät muista ihmisistä

Katsotaan taas kokonaiskuvaa … yritetään hahmottaa dialektiikka ja paineet … 
mutta voi ei …
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Kyse on subjektiivisen laajentamisesta intersubjektiiviseen, yhteisöön

… Monella tavalla ”vieraat vedet” – pitäisi nimittäin laajentaa itselle 
tuntematonta tutkimuksen alaa!

Tamppaaminen varovaista …

Toisaalla tämä Oikkonen nimittäin toteaa, ettei jonkinlaista emergenttiä
yksilön yli kurottavaa ”ryhmäpsykologiaa” ole koskaan kehitetty … Freudilla 
työ jäi kesken

Ehkäpä syynä tähän on ollut se, että suoraviivainen, keskiarvottava, tilastojen 
soveltamisen tapa on johtanut vähättelevään käsitykseen tällaisen 
”metapsykologian” mahdollisuuksista ymmärryksen laajentamiseen – ja 
tällaisen tieteenkin mahdollisuudesta?

Ehkä se ”varsin vaikeasti ymmärrettavissä oleva asia” johtuukin juuri tästä 
työkalusta, sen pakottamasta ajattelusta – yhden muuttujan 
tilastomenetelmistä …

1.

Ovatko staattisen näköiset ”sosiologiset vakiot” taas kiintopisteitä, pyörteitä, 
dynamiikan attraktoreita? – Totta kai ne ovat … meille, nyt.

Navigoidaankin uudelle reitille, systeemiseen ajatteluun …
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Nikola Teslan sanoin: ajattele värähtelyn, taajuuksien termein!

1.

Pakko irrottautua avaruudesta

2.

Viedään samalla, aluksi, inversio äärimmilleen: irrottaudutaan myös ajasta

… Analogiaksi löytyy puu
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Puu on intuitiivisesti, selittelemättä, hyvä …

Antaa suojaa hyvinkin erilaisille elämänmuodoille

Suomalaisille puu, tai metsä, on turvallisuuden, pysyvyyden symboli

Kulttuurisen kasvun symboli … kun kaikki ajan kohina on kadonnut

1., 2.

Jotkin kulttuurit kuolevat systeemisiin tauteihin … jotka voivat tarttua

Myöhemmin sairauksia käsitellään ihmisanalogian yhteydessä, sisältä päin … 
tällöin haastavampi, kun ”puuta” ei voi enää kaataa

3.

Puu-analogia toimii eri fraktaaliskaaloissa – esimerkiksi sukupuu

4.

Muistaakseni Lauri Viidan runosta tämäkin 

Assosiaatio … 
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Paratiisista puheen ollen …

Syntiinlankeemuskertomus … häpeä, perisynti: hirttäytyminen ”tiedon 
puuhun”, meneminen mukaan tarinaan on ”angsti-ansa” 

Erään memeettisen systeemin keino säilyä hengissä, menestyksekkään 
ekolokeron löytyminen … länsimaiseen järkeen vetoamalla

1.

”Elämän puu” – oma näkemys

Henkilökohtaisen horisontin ikuisuusnäkökulma, kytkeytyminen aikaan

”Minä” runkona, keskipisteenä … ymmärrys itsestä menneen ja tulevan 
kytkentäpisteenä 

Ne ”juuret ja siivet” … mahdollisuus tavoitella taivaita

Kuten edellisessä luvussa todettiin … odottaa evoluutioaskelta, mielen 
kompleksilukuja?

Kykyä ”integroituun duaaliajatteluun”

Merkityksen kytkemistä rakenteisiin
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Jos jotakin on nyt jo opittu … ei aikaa saa unohtaa, edes ikuisuuden 
lupauksella!

1.

Yritys abstraktioista lähemmäs reaalimaailmaa

Tavoitteena elämä tässä ja nyt, yhteisössä, vuorovaikutuksessa

2.

Palataan vielä juurille, taajuusajattelun syntyyn

Lähdetään seuraamaan toisenlaista matemaattista hahmoa
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Samalla matemaattisella vaivalla uusi intuitioiden sfääri …

Alimmalla tasolla Maxwellin demoni työnsi merkitystä … nyt ylimmällä tasolla 
”Maxwellin enkeli” vetää, opastaa tarinan loppuun, osoittaen tien pois 
yksilöön käpertymisestä

Mieli tekee suurimman työn ottaessaan käyttöön symboleihin liittyvät 
alitajuiset assosiaatiot … avatessaan patoluukut, yhdistäessään virtaukset

1.

”Maxwellin yhtälöt” esitettynä integraalimuodossa, käyttäen polku- ja 
pintaintegraaleja 

Analyyttisten funktioiden hämmästyttävä vahvuus periytyy: integrointi pitkin 
pintaa riittää, ei tarvitse tietää yksityiskohtia sen sisällä

Nyt pinta laitetaan lähestymään ääretöntä, niin että kaikki yksilöt ovat 
sisäpuolella … oletetaan optimaalisuus, niin että kaikki tarjolla oleva energia 
tulee hyödynnetyksi, jossakin yhteisön yksilössä

Enemmänkin jonkinlainen funktionaalinen topologia kuin mikään täsmällinen 
metriikka yhteisön sisällä … abstrakti ”olemassaolotodistus”

2.

Tutut derivaatat … ja tuttu syklinen muoto!
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Yritäpä selittää haukotuksen tarttuminen!

Ilmeiden tulkinta … tunteiden tulkinta … järjen vaatimukset eivät näitä selitä: 
empatiakyky ei edistä saaliin havaitsemista

Tietoisuuden kehittymisen ensisijainen evoluutiotavoite on yhteistyökyky

1.

Peilaaminen, peilikuvan sovittaminen: pyrkimys ymmärtää toisia

Tavoitteena ihmisympäristön ”mallipohjainen säätö”?

Peilin hiominen on systeemin identifiointia, ja takaisinkytkentäsignaalin 
iteroiminen tilan estimointia – sähköinsinöörin osaamisen lisäksi tarvitaan 
systeemi-insinöörin ymmärrystä

Onnistunut estimointi edellyttää kykyä molempien kenttien havaitsemiseen –
kykyä kytkeytyä tunteisiin, kykyä kytkeytyä järkeen

2.

Pyrkimyksenä on vuorovaikutuksen mahdollistaminen … jonkinlainen 
syvyyssuuntainen ”funktionaalinen metriikka” … avaruuden virittyminen 
abstraktien funktioiden kautta: ne käyttävät energiaa jotka siihen kykenevät, 
joilla on kulloinkin siihen sopiva malli

Ei kannata etsiä keskitettyä fysikaalista ”vuorovaikutussignaalia”
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Kuin radioaalloissa: tavaton määrä signaaleita koko ajan – jos ei oikea viritys, 
ei voi huomata

1.

Äärimmäinen puristus ei autakaan lisäenergian tiristämisessä, niin kuin 
aiemmin, kytkeydyttäessä ei-ihmisympäristöön … pelkkä äänen voimistaminen 
johtaa kulttuuriseen kaikukammioon, jossa kaikki huutavat toistensa ohi

Luottamus on olennaista – täytyy uskoa että muutkin toimivat ennakoidusti, 
mallin mukaan

Tällöin jopa altruismi mahdollistuu, voidaan tinkiä henkilökohtaisesta edusta … 
luotetaan kentän kannatukseen: toisten auttaminen tulee takaisin vaikka sen 
mekanismia ei näkisikään

2.

Valmistelua jatkoon …

Rupert Sheldraken ”morfinen kenttä”

Energia pääsee kulkemaan kulttuurin sisällä häviöttä … aivan kuin aivoissa

Muodostuu silmukoita, pyörteitä … kulttuurin tietoisuutta?

Intuitiivinen isänmaa … ”maaisä”
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Ensimmäinen evoluution kehittämä alitietoinen sovittumisen mekanismi ovat 
tietenkin tunteet

Mutta entä yhteisön tasolla?

1.

Taajuuskenttien synkronoinnin ikiaikaisia menetelmiä!

Pakko keskittyä kokonaisvaltaisesti, sovittautuminen jopa äänen taajuuksissa

Vitsi: jännitys laukaistaan yhtäkkisesti … kuin ”henkinen defibrillaattori”!

2.

Teekkarihuumori: ei ole tarkoituskaan että kaikki nauraisivat … paljastaa 
tosikot … seuraava naurunremahdus on sitten näille nauramista

Kuin troollien ”popparit esiin”!

Luo yhteyttä – mutta myös erottaa, rakenteistaa

3.

Lommahduttaa rakenteita, paljastaa onttouden

Koordinoi hengen joukkovoimaa jännitteistä rakennelmaa vastaan … joka voi 
romahduttaa padon
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Niin – paradoksi vain jos sekoitetaan eri emergenssitasojen selityksiä

1.

Kvanttimekaniikkakin jo sata vuotta vanhaa – kerrassaan ”klassista” verrattuna 
vitaaliteoriaan!

”Oikeusvaltiokin” on kuvitteellinen abstraktio – romahtaa ilman sokeaa uskoa

2.

”Suomalainen laki” vitaalis-toimivampi kuin ”roomalainen laki”: et saa 
valehdella, edes omassa asiassasi, luottamuksen menettäminen on pahinta, 
raskauttavaa, putoamista pois yhteiskuntaa kannattavasta näkymättömän 
luottamusverkon rakenteesta

3.

Esimerkiksi sota on kuin ”mentaalinen hiukkaskiihdytin” … ei ole mielekästä 
jakaa oikeutta jälkikäteen, sotasyyllisyysoikeudenkäynneissä, yksilöille 
systeemin vääryyksistä … se on pelkkää kostoa?
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Ajatuspyörteiden konkretisointi, kentän nimeäminen: koska on olemassa vain 
jos koko yhteisö uskoo … se on uskonto

Kuin ”skientologia”, mutta sovitettuna insinööreille!

Jotka uskoakseen näkymättömään vaativat vähintään sähköiskun

1.

Esimerkiksi idän abstraktien filosofioiden tueksi on myös tarvinnut inkarnoitua 
jotakin rukoiltavaa, palvottavaa

2.

Suurin pelko elävällä on kuolema

Uskontojen kilpailuvaltti meemimarkkinoilla: merkityksen, elämän lupaaminen

Nyt voin itse sanoa vilpittömästi uskovani
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Kulttuureilla on luonteenpiirteensä … stereotypiat ovat malleja

1.

”Sinisilmäisyys” on suomalaisuuden vahvuus, mahdollistaa yhteisöllisen 
lisäarvon 

Liian suuri määrä vieraskulttuuria romahduttaa kentän: jos välistävetäjiä on 
liikaa, suomalainenkin huomaa luottavaisuutensa olevan typeryyttä

Samoin vahvuus on se ”mitä ne meistä ajattelee” –ajattelu: ”peilaaminen” 
mahdollistaa kulttuurisen tietoisuuden

2.

Muodostuu ylemmän tason ”olympolainen” yhteisö?

… Valmista draamaa, tarinaa
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Muutama laatikkoon, karsinaan, sopimaton tarvitaan tuomaan värinää, 
merkityksiä

1.

Taas omakohtainen elämys, lähellä olemisen kokemus … mutta kentän 
täydellinen missaaminen

Jännitteen aistintaa edes jälkikäteen

2.

Nykyisin Esakin näyttää vakiintuneen mukaan menestyksen formaattiin, oman 
”kukoistuksen yhteisönsä” majakaksi … toteemiksi
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Millään mielen rakennelmalla ei pitäisi olla oikeutta puhua totuudesta ilman 
relevanssia

Ei vapautusta koestamisesta

1.

”Jos valamiehistö ei pääse yksimielisyyteen, on tuomion oltava vapauttava”

Tiedemiehen horinaa Tiede-lehdestä: ”… pimeä energia tekee tyhjiöstä 
epävakaan … satunnaisten kvanttifluktuaatioiden, heilahtelujen, takia yhteen 
paikkaan voi pakkautua niin paljon energiaa, että siitä pulpahtaa kokonainen 
universumi, syntyy musta aukko tai sitten paikalle ilmestyy havainnoija, jota 
nimitetään Boltzmannin aivoiksi …”

Merkitysten korvautuminen tyhjällä informaatiolla

2.

Tieteellä ikuinen ”vapaudu vankilasta” -kortti

Metafysiikassakin sentään omat sääntönsä: siellä joudutaan elämään 
vitalistisen mielen ehdoilla

Voitava edellyttää hyvää tarinaa
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Hypnoosi, suggeroituminen – luovutettu tahto, vajoaminen alkulauman 
toimintatapaan, miettimättömän reagoinnin ”hätämoodiin”

Evoluution kehittämä selviämisstrategia – mahdollistaa ”merivirtojen 
yhdensuuntaistumisen”

Kuten aiemmin, myös kulttuurinen identiteetti on toistettuja tarinoita

1.

Kaikki on ”sosiaalisia konstruktioita” … pelkkiä tarinoita

Ne jotka tietävät, kauhistuvat … mutta eivät hekään halua ottaa vastuuta 
kentän romahduttamisesta

2.

Elokuva … johdantoa seuraavaan analogiaan …
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Ihminen ylimpänä!

Neocortexin tapaan … ympärillä, ulkopuolella … irti olennaisesta?

Valvoo, tarkkailee tapahtumista, elämää – katsojana 

Peittää, suodattaa todellisuuden … päästää läpi vain kelpuutetun, hyväksytyn?

1.

Äärimmäinen sokea tyhmänylpeys ”älykkyydestä”

2.

Ihmiselle tärkeintä ”informaatio” … muille eläimille sillä ei ole merkitystä

3.

Äärimmäinen kaipuu hyväksyntään, kosketukseen

Pako yksinäisyydestä, vaikka virtuaalitodellisuuteen

4., 5.

”Yksilö” ei ymmärrä ryhmäsidonnaisuuden, ihmisen sosiaalisen luonteen 
määräävää asemaa
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Eläydytään hetkeksi elokuvakokemukseen

”Eläviin kuviin”

1.

Mikä saa kaikki katsomaan samaan suuntaan?

2.

Mikä on juuri oikea analogia?
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1.

Valo-analogia mahdollistaa äärettömät horisontit, ja dynamiikan eri tasot –
alimmat fysiikat, ylimmät jumaluudet

Freud: kellarissa ulvovat sudet, vintillä laulavat enkelien kuorot
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Aivan kuin taas seurattaisiin jonkun muinaisen viisauden huumoria?

Virtaus onkin valon virtaa

1., 2., 3.

Saman pisteen, minän, kautta … eri suuntiin, häiritsemättä toisiaan

Ja esimerkiksi se heijastuminen peilissä

4., 5., 6.

Lineaarisuuden paras intuitiivinen motivaatio!

… Jokainen kohta aukeaisi omaksi tarinakseen

Analogialla on siis laukeamisvalmista räjähdysvoimaa
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Kohti ylevää: vesi on alapuolella, mutta valo yläpuolella!

Uskonnollisia assosiaatioita ei kannata edes yrittää välttää: intuitiivista 
käyttäytymistä nähtävästi jo ”käyttöjärjestelmätasolla”, ei tarvitse enää miettiä 
mitään erillisiä radiovastaanottimia, ”viritinvahvistimia” … kaikkihan sen 
näkevät

Mahdollistaa kai ne mahtavat kenttäilmiöt, ihmisyhteisön emergentit
ominaisuudet

1.

Valo on hengen voiman, karisman, loiston, analogia … kyky vetää puoleensa 
mitään aktiivisesti tekemättä

Kyky kohdistaa, suunnata mieliä yli avaruuksien … muitakin kuin omaansa

Tavallaan se duaalisuus menettää tarpeensa … nyt ei konkreettisia dialektisia 
jousia, niin kuin aiemmin 

Holistisen attraktion voimakentät, joilla asiat pysyvät hallinnassa nyt ja tässä, 
kiteytyvät uudenlaisina symboleina …
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Linssi: valon ohjaamisen assosiaatio

Yksilön mahdollisuus vaikuttaa yhteisöön ei ole suuri … voi vain ohjata, 
kohdentaa dynamiikkoja

1.

Silmä: kohti ihmisanalogiaa, seuraavassa luvussa

Fraktaalinäkymää alhaalta ylös

Inversio: vaikka lähdettiin yhteisöstä, personoitunut minä tulee taas kaiken 
tapahtumisen keskipisteeksi
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Kuinka olemme aistimustemme rajoittamassa laatikossa 

1. 

Syvennetty kuva ajassa, ulottuen mielen synnyn alkuhämärään saakka

Eri aikatasojen yhtäaikainen näkeminen, hahmottumattomienkin alitajuisten 
assosiaatioiden vuorovaikutus vuosituhansienkin yli

Itselläkin herää assosiaatioita … kuin fraktaalinäkymä menneeseen?

Lauri Viita näki ihmisen vaellusoliona, dynaamisesti häilyvänä evoluution 
tuotteena, ikuisessa muutoksessa … ehkä paremmin kuin aiemmat ajattelijat

2. 

Kaikki suuntautuu luolan valaisuun, vahvemman kuvan luontiin, paremman 
tulevaisuuden konstruointiin – päivittäen Platonin luola-metaforaa

Mallin iteraatio: ”valemuistot” keino rakentaa itselle johdonmukainen, 
yhdensuuntaistunut menneisyys – tavoite taata parempi energian siirto 
menneestä tulevaan, valaisu

Henki vaikuttaa maailmaan, maailma henkeen … näkymä oikenee

”Ajattelen, siis maailma on, tai tulee olemaan”: sanonta ”luoda katseensa” –
katse luo todellisuuden!
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Visio aiemmasta ”teatterista” tele-visioon!

Lisääntyvä mielenhallinta mahdollistaa identiteetin tavoitteellisemman 
rakentamisen: haluamiaan tarinoita voi toistella loputtomasti

Ei kuitenkaan hermeneuttisessa kuplassa vaan vuorovaikutuksessa 
ympäröivien kenttien kanssa

1., 2.

Onko tämä hyvä vai huono? Taas käsitteiden konnotaatiot: nyt kaikki omaan 
hallintaan

Mutta asioihin ei välttämättä voi vaikuttaa … vain ymmärtäminen on 
mahdollista, mielenhallinta 
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Subjektiivinen maailma lähestyy objektiivista yllättäen

1. 

Tuomo Suntolahan on Luonnonfilosofian seuran aiempi puheenjohtaja

Ensimmäisen huippurohkean hypoteesin jälkeen kaikki tämä on raakaa 
fysiikkaa, kuranttia matematiikkaa

Oletuksena metafyysinen ajan virtaus: oleva pursuu olemattomaan, tehden 
sen olevaksi … yhdistää ajan ja avaruuden uudella tavalla

Siis valon nopeus on ajan nopeus

Olemme kaikki menestyjiä, avantgardea, yhä jatkuvan kosmisen evoluution 
aallonharjalla

2.

Jatkumon toisessa päässä … paluu ensimmäiseen lukuun?

3., 4.

Metafysiikka antaa mahdollisuuden kurkistaa maailmanhenkien populaatioon

Täydellisen lineaarinen yhdensuuntaistunut maailmankuva!
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Linssi? Silmä? Kun se peilin perustelu luvussa 2 oli niin ”hieno” …

Vielä takaisin kauniisiin yksityiskohtiin

Jatkuvasti kasvava evolutiivinen käyttökelpoisuus:

1.

Jo valoisuuden aistiminen tarjoaa evolutiivisen edun

2.

”Neulanreikäkamera”

3.

Kerää valonsäteet laajemmalta alueelta yhteen pisteeseen

4.

… Ilman vaatimusta laadullisiin harppauksiin?

Näköaistin sijaan ”historia-aisti”, ”aika-aisti”!
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”Sielun silmä” edelleen kesken kehityksen: kannattaa harjoittaa ”silmän 
kehittämistä”, fokusoinnin opettelua … kohdentamista abstraktiin

Esimerkki …

1.

Jouko Seppänen, Suomen Tekoälyseuran ”seppä ilmarinen”, aikanaan 
määritteli ”älyn atomiksi” if-lauseen 

2.

Tieteenkin tavoite – elämän ymmärtäminen, parantaminen … mielenrauha?

Moraalinkin yksinkertaistuminen: ”pitkälle näkemällä” voidaan välttää 
joutuminen eettisiin ongelmiin, esimerkiksi se klassinen kenen päälle 
robottiauto ajaa –dilemma katoaa

3.

Tavoitteena onkin viisaus

Saavutettavissa ilman harppauksia, ”vahvaa emergenssiä”?
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Nyt voidaan aloittaa yhteenveto … sielun silmää soveltaen

Mikä on elämän tarkoitus?

1.

Uskottavan kuuloinen tavoite, elämän mittaiset myrskyt kokeneella … 
turvallinen kotiliesi

2.

Matemaattinen esitystapa kosken raivaamiselle: hiotaan näkymää yhä 
suoremmaksi, lineaarisemmaksi … maailman aiheuttamat yllätykset pyritään 
eliminoimaan

Idässä ollaan jo viisaampi, mutta prosessia pitää jatkaa

3.

Mielen kehitys … aiempi ”dialektiikkahakuisuus” saa evolutiivisen perustelun!
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Martin Heidegger oli länsimaisen vitaalifilosofian huipentuma …

1.

… Zeniläisyys itämaisen

Kaiken käsitekikkailun tai kikkailemattomuuden  jälkeen molemmat 
kärjistyivät nykyhetkeen ja mitääntekemättömyyteen

2.

Myös taolainen ”teoton toiminta”

”Laakeus”: ei huolta, pieni variointi ”vapaan tahdon suunnassa” ei haittaa
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Jatketaan mietiskelyä …

1.

”Tietoinen läsnäolo” on oikeilla jäljillä … mutta ei tietoisuus vain tästä 
hetkestä vaan tasapaino koko historian kanssa

Idässä osataan se ”silleen jättäminen” monella elämän alalla … myös vaikkapa 
judo ja sen maksimaalisen tehon ja joustavuuuden periaate: käytetään 
vastustajan voimaa itseään vastaan

2.

Mutta … makustele mantraa: onko tasapaino sittenkään ideaalitila?

Kukapa olisi ikuisesti onnellinen Paratiisissa … jossa leijonatkin ovat 
vegaaneja?

Subjektiivinen kypsyttely taas … millainen olisikaan ”insinöörin paratiisi”?

… Mitä nyt odotetaan …?

… Vielä hetki …!
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”Elämän tarkoitus 2” – ylemmällä tasolla!

Perustelu ristiriitaan: parillisten ja parittomien potenssien ”äärevöimisellä” 
Maclaurin-sarjassa hyvin erilaiset vaikutukset?

1.

Mitä ”onnellisuusfilosofi” Frank Martelakin on sanonut: kerää merkityksiä, jaa 
niitä muille (mahdollisimman tehokkaasti)

Syvällisemmin, fokusoituneemmin – mitä Kahlil Gibranin Profeetta sanoi 
lapsen vanhemmalle: ole elävä jousi, joka sinkoaa nuolen tulevaisuuteen

Kokonaisvaltainen energianvälitys tulevaisuuteen, kaikissa sfääreissä: 
mentaalisena elämänä, biologisena elämänä – meemeinä, geeneinä …

Toivon antaminen: tulevaisuus ei ole Laplacen demonin määräämä, 
determinoitu – fokusoi, muuta maailmaa!

2.

Kokemukset adaptiivisen säädön kanssa: liian hyvä säätö johtaa herätteen 
katoamiseen, sykliseen yliherkkyyteen

Herkkyys valppaus ”tietoinen läsnäolo” säilyttäen

Tarvitaan esimerkki … omasta elämästä: niin, kaikki on subjektiivista!
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Liikkeen, elämän tavoittaminen … elämyksellisyys?

Omakohtainen kokemus, tässä ja nyt: esimerkki ainutkertaisuudesta

1.

Schopenhauer ja tahdon tuska: liian varhaisessa vaiheessa kuvitelleen suoran 
reitin olemassaolo!

Mutta monimuuttujatarkastelu paljastaa: aina on useita vapausasteita

Schopenhauer uskoi että taide on omassa sfäärissään, vapaa oravanpyörästä 
… nyt kauneudenkin vapausasteet ovat evoluution valjastamia

Nyky-yliopistossa amerikkalaistyylinen ”yhden totuuden” kauppaaminen, 
tähän energian tuhlaaminen

Itselläkin vauhtisokeus … vielä töissä ollessani!

2.

Kuin maallikkosaarnaaja olen yrittänyt ymmärrystäni markkinoida …

Jatko häpeämättömän minäkeskeistä …
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Subjektiivisesti, retrospektiivisesti, takaisin tarkoituksenmukaisesti peilaten … 
omaa menneisyyttä suoraviivaistaen, ”linearisoiden”, mutkat unohtaen

Maailmankuvan konvergenssi: todistetusti sama visio jo aiemmin, vaikka en 
sitä tuolloin ymmärtänytkään

1.

Teorian mahtava vahvuus, parasta käytäntöä

Nykymaailmaani hallitsee vielä sama visio … sitä olen yrittänyt muillekin jakaa

Ymmärryksen laajeneminen (luku 1) – ”lineaaripätkien” yhtymisen konkretiaa!

2., 3. 

Aikanaan professori Antti Niemi houkutteli minut Säätötekniikan 
laboratorioon tällä hämmästyttävällä demonstraatiolaitteella

Tekoälypäivillä hieman tuunattuna – edelleen: analogisin komponentein 
toteutettu kuulan tasapainottaja … älyn ydin

4., 5.

Balansoija nykyaikaistettuna – mukana interaktiivisuutta, ja tietokonenäkö 

”Kuulantyöntäjä” pysyy nyt hallinnassa ilman valvontaakin!
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Flow-tilaan liittyy kuulemma myös ajan tajun menetys, vapautus ajan kahleista

Jopa ”monimuotoisuus” – siis itsegeneroituva kauneus?

Kaikki ei ole kaunista ja hienoa … esimerkiksi jos yhteiskunnassa kerran 
irrotetaan nollabudjettien periaatteesta, velkaantumisen tahti vain kiihtyy

Kapitalismissa tasapainottava kommunismin dialektiikka on muutenkin 
kadonnut … kolmessakymmenessä vuodessa rahatalouden vauhti onkin 
kiihtynyt huimaavaksi

Näihin uhkaaviin painajaisiin palataan seuraavassa luvussa … nyt vain 
nautiskellaan

1.

Loppuun oma flow-kokemus … kuinka kaikki loksahtaa kohdalleen

Harppauksia assosiaatiosta toiseen, virtauksen kantamana …
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Subjektiivinen näkymä ”kybernetiikan aaltoon”, aaltojen yhteenmenoon

Polunpätkien yhdistyminen mahtavaksi flow’ksi

Kuvassa pioneerit Norbert Wiener, Ross Ashby, Gregory Bateson ja Heinz von 
Foerster
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Palauttaminen alisymboliseen … flow’n irtipäästäminen

Soveltava vitaalitiede parhaimmillaan on teoriaa puhtaimmillaan: mielen 
virtausta reunoihin koskematta

1.

Freudin mukaan ”uni on (tukahdutetun, torjutun) toiveen (naamioitu) 
toteutuma”

Nyt  taas käänteinen näkökulma … matemaattisen teorian hyödyntäminen

2.

Yritetään hakea ylijääneille signaaleille viimeisiä korrelaatioita … myös niille 
aaveille joita mieli ei ole halunnut mallintaa

… Näen unen viisivuotiaasta lapsesta rannalla, rakentamassa puroja, elämässä 
flow-kokemustaan …
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Olisi mahdollisuus vain alkaa nauttia auringosta

Mutta eihän se insinööriluonteelle käy – meren rannallakin mieluummin 
tartutaan lapioon ja ämpäriin!

Vielä yksi luku täytyy tehdä …

1.

Arvaa kuka on kuvassa?

Kuin ikiaikaisen muistaminen, deja-vu …
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… Nyt päästetään vitalisti itsessä irti!

1.

Vanhoilla päivillään Newton esitti tämän vertauksen

Mietittävää lapsenmielisille … ei vain ”silloin tällöin”, vaan huvia koko 
elämäksi: mikä ero, dualistinen dialektiikka, on noilla ”sileällä kivellä” ja 
”kauniilla kotilolla”, siellä ”totuuden suuren meren” rannalla?

… Onko mielikuva kuitenkin liian staattinen, vaikea saada virtaamaan?

Saada käynnistymään edes pikkuinen virranpoikanen …

2.

Mutta tarina sulkeutuukin toisella tavoin, nykyajan kerronnan formaatissa: 
muistan nähneeni sen pojan YouTubessa, musiikkivideon kuvituksena

Tämän päivän vitaalitietäjä … kuvassa on kai Toni Wirtanen hahmottamassa 
omaa maailmanhengen aaltoaan … subjektiivisessa takaumassaan, 
menneisyys nykyhetkessä

Wirtasen oivallushyöky hänen saatuaan ensimmäisen lapsensa … sukupolvien 
ketju … asioiden ikuinen toistuminen

Musiikkivideossa näytetään kai kotiarkiston nauhoja
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Kuin esityksen tiivistelmä yhdellä kalvolla

”Valot pimeydessä” kuin ne majakat merellä: näyttävät suunnan, 
vapausasteen; auttavat välttämään järjen karikot, ajattelun umpikujat … 
suoraan tavoitetta kohti

Juuri samoja intuitioita: valtameri, kauneus, tarkoitus, ajattomuus …

1. 

Toni Wirtanen ymmärtää metatason, ironian

Kertoo itsestään … ja fraktaalisesti tästä laulusta: päättyy sanoihin ”älä usko 
lauluihin”!

2. 

Subjektiivinen maailma, oma tarina, oman todellisuuden rakentaminen

Kaiken joukkohengen vaarallisuus

3.

Viimeinen avainkysymys …
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