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Mikä olisi NYT se oikea TÄSSÄ … mielekäs avaruus?

Muistellaan takaisinpäin … ja sitten eteenpäin

1

 Taas luulin teorian jo tulleen ”valmiiksi” … viipyilevää zeniläisyyttä, 
sinnittelemätöntä silleenjättämistä heijasteli kuva verkkosivulla ...

 Hieman unenkaltaisessa tilassa, kiireettömästi ajasta irrotettuna, 
irrallaan konkretiasta, erilaisia ajatuksia alkoi pulpahdella pintaan

 Eihän elämän ainoa merkitys saa olla vain ikuisessa muutoksessa 
… miten villi epävarmuus voitaisiin yhdistää mielenrauhan kanssa?

 Voisiko olla niin että subjektiivisen maailman pelastaa taas ajatus 
takaisinkytketystä säädöstä, jotenkin ”yli sfäärien ja aikatasojen”?

 … ”Ei saa olla” vai. – Tarvitaan kompromissi maailmankatsomuksen
ja maailmanmallin välille – mentaalienergiaohjailua (ks. ed. Kevät)

 Ohjattu ensimmäinen vapausaste, ajattelun valtaväylä, osoittautuu 
aukeavaksi ”laajennetun aika-akselin” idean kautta! – Mitä, miten?
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… Taustaksi ”totuus”

 Helppo ”tässä” …

”Alkuräjähdys”

NYT

aika

”Alkuräjähdys”

TÄSSÄKÖ perimmäinen todellisuus? 

3Missä olisi ”ensimmäinen liikuttaja” … tai edes jokin?

Kaikkien syntyjen kartta

Niin, kiehtovaa kyllä …

… mutta pelkkää pintaa

Pakoon äkkiä! ”Kotona maailmankaikkeudessa” 
… vai pelkkinä vieraina?

”Akveduktio”

 ”Ajattelun enformaation” toteuma merkitysenergian ohjaamiseen 
… pehmein holistisin voimin toteutunut mielen virtauksen kanava 
… ”vitaalipäättelytyökalun” nimi?
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, ja mukaansatempaava sisällysluettelo

(vrt. ”induktio”, ”deduktio”, …)

”Sylviuksen akvedukti”

”Oivallus suosii valmistautunutta mieltä”
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 Kaikkien aikojen merkittävin luonnonfilosofi (?) Isaac Newton näki 
todellisuuden rannattomana löytämättömien arvoitusten merenä

 Suomenkin vaikutusvaltaisin merkittävin (?) filosofi Eino Kaila koki 
avainoivalluksensa veneessä luonnon kaikkiyhteisyyden äärellä …

ilma vesi – tuleva mennyt – pinnan peilaus

vesi maa – ajallinen ajaton – pohjan pimeys

Lauri Viidan auringonpistos
Luominen: ”Avaruus Ikuisuus …

Taivas täynnä Auringoita 
Meri täynnä Pisaroita …”

Meri
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 Meren pinnassa kimmellys, väreily … kirjainsymbolit muodostavat  
sanoja, käsitteitä joita koheesio sitoo … houkutus tutkia syvemmin 

 ”Epistemogeneesi jäljittelee ontogeneesiä” … mutta edellyttääkö 
helmiveneen ymmärtäminen ajan seuraamista yli koko evoluution?

… ja merenelävä ekosfäärissään 

Vertaa Haeckel: biologiassa ”yksilönkehitys seuraa lajinkehitystä”?
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Millainen on ELÄVÄ?
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… ja ajassa syvemmälle … 
muutokseen

Kurkistus ”Newtonin Meren” 
näkyvän pinnan alle …

 ”Kiiltävä kivi” … staattisen luokittelu kategorisointi nimeäminen … 
näkyvän filosofia johtaa kai vääjäämättömästi kohti digitalisaatiota

 Hämmästyttävä tosiasia: vaikka filosofiassa on jo tutkittu ”kaikkea”, 
näkymättömän tulemisen filosofialla on vasta satavuotinen historia

Millaista on ”syvähahmojen jatkuvuus” … ja millainen on mittain?

”Retrospektiivinen fraktaaliskooppi”

 Aiempi ”avaruudellinen sisällysluettelo” viritti poukkoilevan polun 
mielen kartalle … uusi näkymä taaksepäin, ”mereltä rantaan päin”

 Nyt ”ajallinen sisällysluettelo” on ajattelun ajateltu, linearisoitunut
äärirajalleen … toiminnalliseksi reunattomaksi rajatta laajenevaksi

 Maksimivirtauksen haku, ja oman mielen merkitysten kalibrointi –
emergenssitason tamppaaminen … kuin ”lohkoketjutekniikalla”!?
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 Laskostetaan: taitellaan aika-akseli siistiin nippuun, emergenssien
kohdalta taittaen, joka lohkoon sama määrä ”arvoa” tallettaen …

 Energiavirtauksen väylä … surreaalisesta ”äärettömän äärettömän
lyhyestä” nollahetken kautta ”äärettömän äärettömään pitkään” …

 Lopputuloksena on uudenlainen ajan virran valtaväylä läpi sfäärien 
– jossa ihminen on palautettu kokemisensa keskiöön …

… Yhtäkkinen ”syöksyoivallus” … kuin meren pohjasta olisi irrotettu tappi

Ajan synty ja syke
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… edelleen ”äärettömän inverssiin” … 
emergenssiin

… säätyneisiin sykleihin …  
pyörteisiin

 Emergenssin matematiikkaa käsitelty ”meren pohjassa” (luku 3) ... 
Differentiaalien potensseja, ”käänteisäärettömien” ei -jatkumoa

 Veden paineessa liike sitten puristuu minimipaketeiksi, pyörteiksi, 
elämän atomeiksi … dualistisiksi derivaattapareiksi, eli holoneiksi

Pureutuminen elävään olevaan: ”tässä ikuisuuteen”!

Välähdys kokonaisuudesta: taas ”Villisti kohti Valoa”

10”Elämän spektrin”, kirjavuuden vertauskuva … ”Sampo Kirjokansi”?

”Mentaalisäiliön” 
kasvun suunta?!

”Näkemisen alue” ”Tiiviimpi” energia

”Valunta” 

Sielun                           Silmä

 Hahmontunnistus, sovittautuminen holonivärähtelyihin, yhteistyö
… energiansiirron tehohäviö voi minimoitua jos malli on yhteinen

Lisää energiaresursseja käyttöön … ympäristöstä
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… ulkoisen synergiasta …  
värähtelykentistä

 Yhä useammat muuttujat ja pidemmät aikajänteet, äärettömyyden 
kautta … laajat mallit mahdoton ymmärtää … ylimaallisen kosketus

Teoreettinen uutuus … 
mahdollistaen paineen 
kasvun painekattilassa 

vähitellen, hiljaisella 
tulella kypsytellen 

… holistisista voimista …  
attraktiosta

Tarvitaan yhä lisää analogioita …!

Taas katse 
kauemmas … 
yleistämiseen 

Kun elämää syntyy … kuinka sitä voidaan ylläpitää?

 Aiemmin (edellisenä keväänä) 
raivattiin koskien jatkumo 
yhdeksi putoukseksi

 Mutta luonnossa …              
läpi vesialtaiden
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 Selkeys syheröityy, 
ajan virta tasoittuu

Mallien ketju
wi -jatkumo?

 Hidastuessaan todellisuus 
monimuotoistuu, kaunistuu

 Alavirtaan tullessa laajemmat järvet: 
aikaskaala kasvaa (ja useita lähteitä)

…  Tai vaikka ”pengerrys-analogia”: veden vitaalipotentian tiristäminen eläväksi?

Uusi analogia: 
patoallasketju
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Vedenpinnan peili vääristää

 ”Ajassa äärettömät” mallit, ja
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w1 e1

e2

e3 …
...w2

menneisyys                                      NYT tulevaisuudet
”hyperboliset”

”yks per äärettömät” synnyt

Symmetria ”invertoituu” … nähtynä kuin ”linssin” läpi, polttopisteen kautta?

”merkitysenergiasisältö”

? Surreaalitodellisuus: ”aikahierarkioiden indeksointi”
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e1

w1

e2

w2

e3

w3

Derivaatta/integraaliketjujen 
jatkumo kohti ajassa                
yhä laajempia                                   
malleja …

”ihmisenmittainen” 
ymmärrys ja hallinta

kaikkiallinen
muuttuminen

kaikkivaltiuden 
”jumalvoimat”

1

Synnyt 

”Ajallinen sisällysluettelo” välähdystekniikan tueksi?

Viimeiset ajatus(in)versiot
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Ihminen ei ole rajamuuri, 
vaan portti virtaukselle

Mikrokosmos  

Makrokosmos  

”Tirehtööri-
jumala”  

”Insinööri-
jumala”  

”Luoja”? Ehkä tarvitaankin vain järjen 
jälkikäteen konstruoima ”hallinnoija”?

”Jumala” on yleisnimi relevantille ”toimintoattraktorille” … 
ei ”aktiivinen innovaattori” vaan ”reaktiivinen controlleri”

”Ihminen häärää, jumala säätää”

Uloinna vasta hahmottuva ”ylijumaluus” 
kootuin valo

”Egosfääri” 
yliminän 
säätö 

alitajuinen 

Avaruusanalogia … ”universaalimpi” kuin se vesistö

Suuntautuminen 
ulospäin
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Merkitysten 
kasvu

Räjähdys ja 
kierto

kipinänpisaroita  
panspermiaa
tähtipölyä

Näkymä ulkopuolelta, yläpuolelta, jonnekin … ”jumalhämärään”?

Yhteisöjen ylimaallisuudet … toteemit ja tabut
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… ylempään systeemiin  
nietzshcheläiseen yli-ihmisyyteen

 Voittaja germaanisuus: totalitaristinen vimma, kulttuuridarwinismi 
… muistin ja mallin, perinteen, dominointi: myyttinen Ahnenerbe

 ”Voittajampi” amerikkalaisuus: rikkoo jatkuvuuden ja mallit … vielä 
totaalimpi sota, kaikki keinot käytössä: muisti, symbolit juurittava 

… vai vielä ylempään systeemiin  
hollywoodilaiseen sankaruuteen?

Niin, luonnossa uusi Leijonakuningas tuhoaa aiemman jälkikasvun 18

… ylimpään systeemiin  
snellmanilaiseen kulttuuriin?

www.hyötyniemi.fi/#UneksitutAarteet

Kilpalaulantaa

 … Väistyjä suomalaisuus: herkkä luottamus, dialektisen balanssin 
malli (hullua huumorintajua kompensoi hullumpi huonoudentaju)?

 Emergenssien evoluutiossa seuraavan tason voittajaa ei ole valittu, 
on ymmärrettävä ajan ulottuvuus: kuin ”iteroitu vangin dilemma” …

… vai runonlaulantaa?


