Ihmisen ja koneen liitto ei poista henkisyyttämme
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hminen on kone. Ihminen on henki. Molemmat ovat totta. Ihmisen keho ja elimistö on valtavan kehittynyt ja monimutkainen biologinen kone. Kone ei kuitenkaan
pelittäisi ilman henkeä, ilman tietoisuutta.
Kone on tietoisen hengen ohjauksessa ja palveluksessa. Siinä mielessä ihmisen ja koneen
liitto on aina ollut olemassa ja se toimii – ei
aina ideaalisesti, mutta toimii kuitenkin.
Kun tässä ajassa puhutaan ihmisen ja koneen yhdistymisestä, ei ole kyse aivan samasta asiasta. Selvää on, että teknologisessa yhteiskunnassa elävä ihminen kuitenkin elää
jo liitossa koneiden kanssa. Koneet ja teknologia ovat jokapäiväinen osa arkista elämäämme, välillä täysin näkyvästi, välillä ilman, että tiedostamme sitä lainkaan. Meillä
on älylaitteet, läppärit, kuulokkeet korvilla...
teknologisesti ohjatut mainokset ja viestintävälineet tuottavat sisältöä elämäämme. Monilla on kehossaan teknologian tuottamia
”lisäosia”; kuulolaitteita, tahdistimia, älylaseja, sykemittareita jne. Myös älyvaatteet ovat
tulossa markkinoille. Jos meitä teknologisten yhteiskuntien asukkaita verrataan vielä maailmassa elävien, joskin vähälukuisten,

luonnonkansojen kanssa, olemme todellakin
melkoisia koneihmisiä.
Mutta ihmisen ja koneen liitto on joissakin näkymissä menossa vielä paljon, paljon,
syvemmälle. Tiedemaailmassa on jo useiden
vuosien ajan noussut puheenaiheeksi sellainen käsite kuin teknologinen singulariteetti.
Singulariteetti tarkoittaa tässä yhteydessä rajapyykkiä, joka siirtää ihmisen täysin ennakoimattomaan tilanteeseen, jossa kaikki aikaisemmin ollut menettää merkityksensä. Se
on kuin mustan aukon singulariteetti, piste,
jonka jälkeen ei ole enää paluuta pois aukon

vetovoimasta; eikä tietoa siitä, mitä aukkoon
putoavalle esineelle tapahtuu.
Käytännössä teknologinen singulariteetti tarkoittaa sitä teknologian vaihetta, jossa
ihmisen tietoisuus ja keinoäly yhdistyvät ja
ihminen siirtyy elämään kokonaan keinotekoisessa virtuaalimaailmassa. Jos ihmisen
mieli ja tietoisuus pystytään muuntamaan
digitaaliseksi informaatioksi, se voidaan ohjata virtuaalitodellisuuteen elämään virtuaalisessa kehossa. Tai vaihtoehtoisesti se voi
asettua robottikehoon. Kummassakin tapauksessa ihmisestä tulee periaatteessa
kuolematon; ihmisen kuolevaisuushan
johtuu vain biologisen konekehon
rappeutumisesta. Digitaalista virtuaalikehoa, samoin kuin metallista ja
muovista robottikehoa voidaan loputtomasti päivittää ja uudistaa.
Joidenkin visionäärien mielestä
tämä mahdollistuu jo seuraavan
30 vuoden sisällä!
Mutta voidaanko tietoisuus digitoida? Voidaanko sielu digitoida?
Materialistisen näkemyksen mukaan
tietoisuus syntyy aivoissa. Ja koska aivojen toiminta on sähkökemiallisten
impulssien siirtyilyä hermosoluissa, on
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vain ajan kysymys koska tuo siirtyily voidaan
tallentaa ja siirtää aivoista ulos. Henkisen tai
holistisen katsomuksen mukaan tietoisuus
kuitenkin vaatii myös hengen tai sielun läsnäoloa, eikä sielu ole luonteeltaan sähkökemiallinen. Mutta se käyttää sähkökemiallista
biologista tietokonetta (aivoja) välittämään
tietoisuuttaan biologisen kehon elimille ja
ruumiinjäsenille ja vastaanottamaan mekaanisia impulsseja mekaanisesta ympäristöstä.
Miksei se pystyisi toimimaan samoin puhtaasti teknologisen tietokoneen tai robottikehon kanssa? Oman elämänkatsomukseni mukaan kyse on sielun valinnasta, ei
siitä, onko se mahdollista vai ei.
Joidenkin mielestä tämä tilanne
ei edes ole mitään tieteiskuvitelmaa
tai tulevaisuuden maalailua; he olettavat, että näennäisesti biologinen
kehomme ja ekosysteemi sen ympärillä ovat – ja ovat koko ajan olleet – virtuaalisia. Tässä kosmologiassa biologia, fysiikka ja kemia
ovat vain äärimmäisen kompleksisen virtuaalimaailman algoritmeja.
Ne ovat joko suunnitelmallisesti ohjelmoituja tai virtuaalimaailmassa tapahtuneen luonnollisen evoluution tulosta

– tai jotain siltä väliltä. Tämä selitys ”kaiken
olemukselle” on yleistynyt nopeasti, koska
myös empiiriset tutkimukset monin tavoin
tukevat sitä. Niinpä onkin mahdollista, että
parinkymmenen vuoden päästä se ohittaa
materialistisen maailmankuvan jopa koulujen opetuksessa.
On oikeastaan enää vaikea väittää, että
varsinaista materiaa olisi olemassa. Ilman
simulaatiohypoteesiakin tutkimukset ovat
osoittaneet, että aine on tyhjää täynnä. Ainoastaan atomien ytimissä saattaa olla pienen
pieni hippunen ainetta. Siis saattaa olla, mutta tätä on erittäin vaikea empiirisesti todistaa,
koska pienet hiukkaset vaikuttavat vain aina
koostuvan entistä pienemmistä hiukkasista
– joita on entistä vaikeampi millään mitata.
Lisäksi on vaikea uskoa mihinkään aineelliseen atomia pienemmässä mittakaavassa,
koska siellä pätevät kvanttimekaniikan maagiset lait, jotka eivät juurikaan tunnusta ajan
ja avaruuden olemassaoloa.
Selvää on kuitenkin se, että me ihmiset
koemme maailman edelleen aineellisena.
Näin saatamme kokea myös teknologisesti
tuotetussa virtuaalimaailmassa, jos se siten
ohjelmoidaan. Kuitenkin kasvava tietoisuus
aineen ”harhasta” – siitä, että aine on lop-
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pujen lopuksi informaatiota (tai energiaa),
varmasti lisää mahdollisuuksiamme aineen
hallintaan tietoisuuden avulla. Nimittäin virtuaalimaailmassa näennäisesti aineellista kehoa aineellisessa maailmassa operoiva tietoisuus on loppujen lopuksi se ainoa todellinen
asia. Ehkä vielä todellisempi on suuri tietoisuus yksilötietoisuuksien tuolla puolen; se
kommunikoi meille erilaisten merkkien ja
sattumien kautta. Sille aineellisen maailman
rajoitukset eivät ole merkittäviä. Aine mukautuu tarkoitukseen.
Miten meidän pitäisi suhtautua tulevaan
ihmisen ja tekoälyn virtuaaliliittoon? Olisiko elämä virtuaalimaassa ilman sairauksia
ja saasteita autuaampaa kuin katsella vierestä oman happamoituvan kehonsa rappeutumista ja happamoituvan ekologisen ympäristön muuttumista asuinkelvottomaksi? Vai
olisiko kuitenkin niin, että meidän tulisi vain
elää tässä hetkessä ja vastaanottaa ne lahjat ja
haasteet, joita kohtaamme yhdessä vierustovereiden kanssa? Varmaa on se, että mitkään
teknologiset ilmiöt tai selitykset eivät poista
sitä tosiasiaa, että olemme tietoisia henkisiä
olentoja: Olemme vastuussa omasta henkisestä kasvustamme ja sitä myötä rakkauden
ja harmonian lisäämisestä ympäristöömme.
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