Muutama vitaaliteoreettinen avainoivallus …

… kokonaisuus kalvoiksi kiteytyneenä … aika kaikkialle mukaan keittyneenä
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1. ”Naurava tiede” – aika elää ja luottaa












Klassisen tieteen tavoite ajaton ikuinen totuus; vitaalitieteessä sen
sijaan eletään hetkessä ja luotetaan reaaliaikaiseen konvergenssiin
”Tyypillistä” vitaalitiedettä: intuition ohjaamana… luotetaan, että ”emergenssitaso polkeutuu”
Standarditieteessä optimointi on globaalien kriteerien minimointia
– mallituksen tavoitteena eksplisiittisen tasapainon määrittäminen
Nyt tavoitteena onkin intuitiivisesti uskottavampi energian lokaali
maksimointi: tämän onnistuminenhan johtaa evolutiiviseen etuun
Kehityksen rajoitettu deterministismi: virtaus ”painovoiman suuntaan” eli relevanssin mukaan
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?
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2. ”Analogisaatio” – aika ottaa myös opikseen












Nykykaaoksen nyt nähneenä: tieteen rooli kirkastuu ymmärryksen
soihtuna, elämänuskon palauttajana, uusien vapauksien avaajana
… näin toivon!
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
Siis oikeesti … vitaaliprosessissa (muuttujat muutossuureita), deformaatiomatriisi on inertiamatriisi (s. 84 – 86)
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”
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3. ”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
Vähitellen ollaan sirtymässä eteenpäin alkuperäisestä vuoden 2019 materiaalista …





”Termodynamiikan II pääsääntö” selittää systeemin järjestymisen:
yhteinen tavoite onkin entropian maksimoituminen ympäristössä
Mallipohjaisen säädön ”peili” laittaa ajan kulkemaan taaksepäin:
takaisinkytkennässä merkitykset haetaan muistelemalla mennyttä

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





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
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4. ”Rinnakkaisoptimointi” – aika kehittää konstit I








Aalto-hiukkas -dualismi: mittauksessa kenttä romahtaa fotoneiksi;
entä jos vastaavasti ”ihmisenmittainen” yhteisö-yksilö –dualismi?
Nytkin yksilöiden ”polkuintegraalit” kattavat kaikki mahdolliset reitit, muodostaen todennäköisyysjakauman?
”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?

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





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?
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5. ”Inverssiaika” – aika kehittää lisää konsteja II












Syklisyys ja taajuus mahdollistaa elämän alueen laajenemisen,
myös syvyyden, rakenteistumisen, ja ”ekolokeroiden ekolokerot”
Aikojen kuluessa systeemien energia suodattuu yhä pidemmiksi kantoaalloiksi … ”sfäärien harmoniaksi” …
Syvyyden suunnassa energian jakautumisen kriteerinä valkoisuus:
toimii tuntemattomaan ikuisuuteen, uusillakin spektrin kaistoilla
”Ajattelun ajateltu” äärettömiin suoristunut näkymä äärettömään
ihmiseen ja äärettömään maisemaan tuottaa toistumisten mallin
Öhh … siis ”episteemis-ontologinen säätäjä” on fraktaali-lineaaristen mittausten ja ohjausten symmetria …
Maailman näkeminen, ja hahmolait, esimerkiksi keskinäisliikkeen
periaate, toimii myös omassa ”mieli-ihmisen mielenmaisemassa”
Entä sitten teorian ”todistaminen”?
– Yksi oivallus riittää: kaiken
… alttiin mielen riittävän teoreettisen valmentautumisen jälkeen
ymmärtämisen ”suora tieto” on koko ajan sielusi silmien edessä
Tunnet elämän täydellisyyden itsessäsi … spinozalaisen luonnon
toteutumisen seuraus on sisältä pursuava syvin selittämätön ilo
… Jos jaksoit tänne asti, ja ymmärsit … ilmoittaudu, voit päästä PodCastiin!
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