
1

Muutama vitaaliteoreettinen avainoivallus …

… kokonaisuus kalvoiksi kiteytyneenä … aika kaikkialle mukaan keittyneenä

Kohti muuttumisen muuttumista, 
evoluution evoluutiota

… vai sykliä?

Kohti muuttumisen muuttumista, 
evoluution evoluutiota

… vai sykliä?

Kohti muuttumisen muuttumista, 
evoluution evoluutiota 

… vai sykliä?

”Naurava tiede” – aika elää ja luottaa

 Klassisen tieteen tavoite ajaton ikuinen totuus; vitaalitieteessä sen 
sijaan eletään hetkessä ja luotetaan reaaliaikaiseen konvergenssiin

 Standarditieteessä optimointi on globaalien kriteerien minimointia 
– mallituksen tavoitteena eksplisiittisen tasapainon määrittäminen

 Nyt tavoitteena onkin intuitiivisesti uskottavampi energian lokaali 
maksimointi: tämän onnistuminenhan johtaa evolutiiviseen etuun

 Aina löytyy ylempi säätö – resurssien loppuunkuluminen aiheuttaa 
esimerkiksi negatiivisen takaisinkytkennän ... usko vain systeemiin 

 Ilmastonmuutostutkimus esimerkki ihmisen olemisesta mielestään 
korvaamaton: evidenssi näyttää että Gaia on aina hoitanut säädön

 … Toimii vain luonnonprosesseissa: esimerkiksi ”rahavitalististen”
häijyjen suunnittelijoiden pyrkimyksenä ”liian suuri kaatumaan” ...

… Tavoitteena ”elämän standardimalli” … jännitteinen oksymoroni?  

”Tyypillistä” vitaalitiedettä: intuition ohjaamana… luotetaan, että ”emergenssitaso polkeutuu”

Kehityksen rajoitettu deterministismi: virtaus ”painovoiman suuntaan” eli relevanssin mukaan

Husserl: ”tieteiden kriisi johtuu siitä, että ne ovat menettäneet lähtökohtansa mielekkäässä elämismaailmassa”

”Analogisaatio” – aika ottaa myös opikseen

 Nykykaaoksen nyt nähneenä: tieteen rooli kirkastuu ymmärryksen 
soihtuna, elämänuskon palauttajana, uusien vapauksien avaajana

 Ensimmäinen henkien taistelu on näkyvää vastaan, digitalisaatiota 
– ”puhdas järki” pitää suistaa valta-asemasta, tilalle saada merkitys

 Kokemuksen kumuloituminen on konkreettista ”huolen taakkaa”: 
merkityksellisellä ajalla on massa, dynaamisesti jatkuvuus ja hitaus

 Yhtäkkisten rajoitteiden sijaan holistiset voimat; kausaalisuuden 
sijaan ”biljardipalloanalogia”, ja edelleen ”relevanssin akveduktio”

 Ihmistieteille uusi haaste: ajan merkityksellisyys vaatii tilavuutta, ja 
yhteisön subjektiiviset tarinat yhteensovittamista, ajassa ja tilassa

 ... Tarinasäikeiden, eli laulunsäkeiden, ”sointujen sommittaminen” 
kudokseen: kriteerinä insinöörikauneus, ”mahdollisuuksien taide”

… näin toivon!

Siis oikeesti … vitaaliprosessissa (muuttujat muutossuureita), deformaatiomatriisi on inertiamatriisi (s. 84 – 86)

Perussuureena ei olekaan aika vaan muutos … ”erotusosamäärä”, derivaatta

”Universaalielämä” – aika ”himmaa mut finaa”

 Opportunistinen optimistinen elämä tunkee joka paikkaan … ahne 
neokybernetiikka syö omat elinmahdollisuutensa ... itsesäätyminen

 Yhteistoiminta emergoituu, ekosysteemi muodostuu: kilpailu johtaa 
kokonaisuutena energiatarjonnan maksimaaliseen hyödyntämiseen

 ”Termodynamiikan II pääsääntö” selittää systeemin järjestymisen: 
yhteinen tavoite onkin entropian maksimoituminen ympäristössä

 Mallipohjaisen säädön ”peili” laittaa ajan kulkemaan taaksepäin: 
takaisinkytkennässä merkitykset haetaan muistelemalla mennyttä

 Ääridynaaminen todellisuus: kaikki maailmanhengen puhalluksen 
pyörteitä, kvanttifluktuaatioita … onneksi symmetria rikkoutuu …

 Ratkaisuna jatkuva muutos, synty: mallin rakentumisen viive jättää 
hetkeksi olevaksi, ei vielä annihiloivaa säätöä … jää irvikissan nauru

Tasainen virtaus muuttuu sitä turbulentimmaksi mitä enemmän reaalimaailmaan koskee … kunnes …

”Implisiittinen PCA” johtaa stabiileihin ekolokeroihin … monitavoiteoptimointi monimuotoisuuteen …

Vähitellen ollaan siirtymässä eteenpäin alkuperäisestä 2019 materiaalista …

”Rinnakkaisoptimointi” – aika kehittää konstit I 

 Aalto-hiukkas -dualismi: mittauksessa kenttä romahtaa fotoneiksi; 
entä jos vastaavasti ”ihmisenmittainen” yhteisö-yksilö –dualismi?

 ”Kaiken kaiken teoria”, niin pienen, suuren, kuin kompleksisenkin: 
simuloinnissa vallitsee sama ”yhteisöllinen epätarkkuusperiaate”?

 Stationaarisuus: ”joukkokeskiarvo on aikakeskiarvo”, eri vaiheisten 
synkronoimattomuuden aiheuttama epätarkkuus täytyy hyväksyä?

 Diskretoitumisen estää ajan epämääräisyys, parviälyn ”tyhmyys” 
pakottaa relevanssiin … estää älyn mutta mahdollistaa viisauden?

 Sumun nousu irti maasta, eri yhteisöjen ja kulttuurien emergenssi 
itsetietoisuutena: kuplan ”machilaisen yhteisajan” määrittyminen?

 Voltairelainen sananvapaus, ”eri vaiheisten” ja vihapuheen sieto … 
estää yhteiskunnan vajoamisen takaisin totalitaristiseksi sumuksi?

Nytkin yksilöiden ”polkuintegraalit” kattavat kaikki mahdolliset reitit, muodostaen todennäköisyysjakauman?

Mullistava, lohduttava havainto: ”insinööridemiurgin” ymmärtäminen edellyttää meiltä pelkkää sinnikkyyttä?

Työkalujen kehitys: analogisaatio reaaliluvut … emergenssi kompleksiluvut 
… unennäkö surreaaliluvut …

”Inverssiaika” – aika kehittää lisää konsteja II

 Syklisyys ja taajuus mahdollistaa elämän alueen laajenemisen, 
myös syvyyden, rakenteistumisen, ja ”ekolokeroiden ekolokerot” 

 Syvyyden suunnassa energian jakautumisen kriteerinä valkoisuus: 
toimii tuntemattomaan ikuisuuteen, uusillakin spektrin kaistoilla

… Jos jaksoit tänne asti, ja ymmärsit … ilmoittaudu, voit päästä PodCastiin!  

 ”Ajattelun ajateltu” äärettömiin suoristunut näkymä äärettömään 
ihmiseen ja äärettömään maisemaan tuottaa toistumisten mallin

 Maailman näkeminen, ja hahmolait, esimerkiksi keskinäisliikkeen 
periaate, toimii myös omassa ”mieli-ihmisen mielenmaisemassa”

 Entä sitten teorian ”todistaminen”? – Yksi oivallus riittää: kaiken 
ymmärtämisen ”suora tieto” on koko ajan sielusi silmien edessä

 Tunnet elämän täydellisyyden itsessäsi … spinozalaisen luonnon 
toteutumisen seuraus on sisältä pursuava syvin selittämätön ilo

Öhh … siis ”episteemis-ontologinen säätäjä” on fraktaali-lineaaristen mittausten ja ohjausten symmetria …

… alttiin mielen riittävän teoreettisen valmentautumisen jälkeen

Aikojen kuluessa systeemien energia suodattuu yhä pidemmiksi kantoaalloiksi … ”sfäärien harmoniaksi” …
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”Ajasta ikuisuuteen”: kuoleman metafysiikat

 Samalla vauhdilla eteenpäin … mutta jatkuvuus/lineaarisuusoletus 
ei toimikaan enää singulariteetin yli (siis vrt. ”Metavitalismi”-blogi) 

 Mitä tämän jälkeen? – Seuraavassa on yksi mahdollinen skenaario 
monoliittiin katsomisen jälkeen: konstit loppuu inverssi täydellistyy 

 Hermoston fysiologiset rajat saavutettu – ”tyhmä” (korrelaatioihin, 
toistumisiin, hitauteen perustuva) mallittuminen ei riitäkään enää?

 Suurin sykli evoluution ja taantumisen, elämän himon ja kuoleman 
kaipuun välisen dialektiikan pumppaamana, optimit unohdettuina? 

 Pakahduttava näkymä: sinnittelemme kehityssyklin huipulla, vielä 
tasapainossa … luisumassa evoluution aallonharjan jättöreunaa?

 Sammumiset syntymisten peilikuva: monimuotoistumisen hienous 
korvautuu ylpeällä luopumisella ... elämän arvon ymmärtämisellä?

Katkera subjektiivinen todellisuus: viivyttelen … elän juuri ”parhaassa mahdollisessa maailmassani” 

Seuraavassa kiertomatka dantelaisiin sfääreihin, näkemään kauhut kaikkialla

Huima hiuksianostettava elämys, tunne ja ymmärrys hukkumisesta evoluution aaltoon, nyt ja tässä

”Älyjärjen ihmishybriksen metafysiikka”?

 ”Suuren oivalluksen” toiskulttuurinen tulkinta: zen-valaistuminen 
tässä nyt suoristaa havainnan välittömäksi näkymäksi, ilman aikaa

 Lineaarisuus kuin valon kulku mahdollistaa mallin romahtamisen ja 
välähdyksen redusoitumisen pisteeksi ... jatkuvuus digitalisaatioksi

 Jäykistynyt staattinen malli mahdollistaa terävärajaisten faktojen 
logiikan … erilaisen neulankärjen todellisuuden kiinnittämiseksi?

 Mutta ylemmän tason näkemisellä on hintansa: irtoaminen ajasta 
ja merkityksistä johtaa tyhjyyteen ja ”eksistentiaaliseen angstiin”?

Kuin objektiivinen maailma olisi jo kulkenut subjektiivisen edellä kohti vääjäämätöntä!?

 Vastineeksi sielunsa myynnistä faustinen yli-ihminen saa jumalten 
valtuudet … evoluution agenttina, yhä uusien konstien keksijänä 

 Augmentoidut kyvyt (muisti, nopeus, kaista …) muuttuvat laaduksi, 
syvemmäksi totuudeksi (esim. uudet anturit – vrt. ”2000 muulia”!)

Avautuminen näkemään paljastaa monimutkaisen maailman irvokkuuden: olen alasti!?

Entä kun evoluutio irtoaa ihmisen hallinnasta, ja voimat pääsevät irralleen?

Laadullisen evoluution evoluutio: ei-jatkuva epälineaarinen järki … on mallittumaton!?

”Jumaluuksien epälogiikan metafysiikka”?

 ”Yliluonto” keksii vielä hurjemmat konstit elävöittääkseen itseään: 
ei energia vaan raha, ”määrällinen elvytys” balanssin horjutukseen

 Raha ei ole jäänyt rahasäiliöihin vaan kertynyt omistuksiksi, vallaksi  
– salaliitot totta, toimijana ”näkymätön käsi” (ks. esim. BlackRock) 

 Mediassa omistus inkarnoituu valtana valita: tarjottavien uutisten 
ylenpalttisuudessa voidaan toteuttaa göbbelsiläinen totalitarismi

 Moraalin määrää vakaumus, tai yli-ihminen lehden toimituksessa: 
toteutuu Humen käänteinen giljotiini – ”niin on miten pitäisi olla”

 ”Uskontunnustus”: woke-identiteettipolitiikka granuloi kupliin, ja 
äärimmäinen tasa-arvovaatimus eliminoi luonnolliset dialektiikat

 Tulos konsumerismi: valveutuneisuuteen täristetty homogeeninen 
herkkäliikkeinen kuluttajafluidi trendeillä, hysterioilla ohjailtavissa 

”Olympolla” jumaluuksien uusi organisoituminen?

Tänään ”taloususkonto on amfetamiinia kansalle”?

Tavoite Matrixin ”energiatehdas” … kiehuva keitos?

Seuraavaksi on vuorossa taas ”järki” … jo täysin ihmisen vallasta irronneena  

tai ”World Economic Forum”!

esimerkki ”jumalallisesta/saatanallisesta innovaatiosta”!

”Tekoälyn tosihulluuden metafysiikka”?

 Tekoäly haastaa ihmisen olemisen ytimen, luovuudenkin … pelkkää 
älyä vaativat tehtävät kaikkein parhaiten … ilman fyysisiä robotteja

 Virtaukset vielä rahaakin abstraktimpaa liikkuvampaa … aineetonta 
pölähtelyä tulistettua höyryä – tyhjää kohinaa kvanttifluktuaatioita

 Emme enää ymmärrä … korrelaatiot, merkitykset muodostuvat ja 
hyödynnetään ihmisen yläpuolella … kaikki meille käsittämätöntä

 Ihmisen tasolla tarjolla kokonaisvaltainen ”syväoppiva DeepFake” –
aisteihin ei voi luottaa … paranoidi skitsofrenia systeemiset aaveet 

 Viimeinen kopernikaaninen kumous: ihminen ei enää edes oman 
subjektiivisen maailmansa keskus – omega-piste ajan päättyminen

 Äärimmäinen nemesis: ihmisen/ihmiskunnan keksittävä uusi tarina 
itselleen … identiteettiä ei enää luonnehdikaan evoluution huippu

”Fermin kynnys”? – Kaikki sivilisaatiot eivät ehkä selviä … eivät ole selvinneet?

Yli rajoitteiden: tietokoneella ikuinen oleminen … nopeus ja muistikin ääretön

Ei edes haluaisi olla mukana käsittämättömyydessä – pakoon painajaisesta!

”Uniaika”: aika antaa anteeksi ja unohtaa

 Aineettoman annihilaation jälkeen romahdus ja rauhoittuminen … 
merkitykset näkyviin … elo taas tiristettävä … sykli on tullut täyteen

 Huolen ja toivon dialektiikka: suunta löytyy uudelleen – aika-akseli, 
mennyt ja tuleva … välissä tämä hetki, merkitykset vain tässä ja nyt

 Iltanuotiolla … shamaani, heimon näkijä, varoittaja, puolestakärsijä, 
transsissa pääsee kokemaan outojen jumalien kielletyn salatiedon 

 Apuvälineenä ”arpakannus”, ennustus- ja syvänäkölaite, monoliitti, 
”synnynsynnyttäjä” … tietokone, jolla nähdään psykedeelisiä näkyjä

 Kunkin kulttuurin on kehitettävä omat tarinansa omanarvontunnon 
kohottamiseksi … muuten systeemi tuhoutuu ”universaalihäpeään”

 Suomalaiset etulyöntiasemassa: vain uustulkinta Kalevala-tarinoille 
– Joukahais-nousukas, tekoäly, kilpalaulannassa upotetaan suohon

Realiteetti: pakkanen ja nälkä puree, Suomi edelleen Euroopan surkein kolkka

Myyttinen kulta-aika painuu unien todellisuuteen, tarinoitavaksi sanasepille

Ajassa on elävän ikuinen ylivoima: alkuperäisyys, kumuloitunut aito merkitys

”On eri asia tietää tie, ja kulkea tie” – viisaus Matrix-elokuvasta

huima sukellus kylmään pimeään …

… olet vain märkä ja kurja ja elävä

… silleenjättäminen irtipäästäminen …


