
VELI MARTIN KEITEL

Ihminen on kone. Ihminen on henki. Mo-
lemmat ovat totta. Ihmisen keho ja eli-
mistö on valtavan kehittynyt ja monimut-

kainen biologinen kone. Kone ei kuitenkaan 
pelittäisi ilman henkeä, ilman tietoisuutta. 
Kone on tietoisen hengen ohjauksessa ja pal-
veluksessa. 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 ko-
neen yhdistymisestä, ei ole kyse aivan samas-
ta asiasta. Selvää on, että teknologisessa yh-
teiskunnassa elävä ihminen kuitenkin elää 
jo liitossa koneiden kanssa. Koneet ja tek-
nologia ovat jokapäiväinen osa arkista elä-
määmme, välillä täysin näkyvästi, välillä il-
man, että tiedostamme sitä lainkaan. Meillä 
on älylaitteet, läppärit, kuulokkeet korvilla... 
teknologisesti ohjatut mainokset ja viestintä-
välineet tuottavat sisältöä elämäämme. Mo-
nilla on kehossaan teknologian tuottamia 
”lisäosia”; kuulolaitteita, tahdistimia, älylase-
ja, sykemittareita jne. Myös älyvaatteet ovat 
tulossa markkinoille. Jos meitä teknologis-
ten yhteiskuntien asukkaita verrataan vie-
lä maailmassa elävien, joskin vähälukuisten, 

luonnonkansojen kanssa, olemme todellakin 
melkoisia koneihmisiä.

Mutta ihmisen ja koneen liitto on joissa-
kin näkymissä menossa vielä paljon, paljon, 
syvemmälle. Tiedemaailmassa on jo useiden 
vuosien ajan noussut puheenaiheeksi sellai-
nen käsite kuin teknologinen singulariteetti. 
Singulariteetti tarkoittaa tässä yhteydessä ra-
japyykkiä, joka siirtää ihmisen täysin enna-
koimattomaan tilanteeseen, jossa kaikki ai-
kaisemmin 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 singulariteet-
ti tarkoittaa sitä teknologian vaihetta, jossa 
ihmisen tietoisuus ja keinoäly yhdistyvät ja 
ihminen siirtyy elämään kokonaan keino-
tekoisessa virtuaalimaailmassa. Jos ihmisen 
mieli ja tietoisuus pystytään muuntamaan 
digitaaliseksi informaatioksi, se voidaan oh-
jata virtuaalitodellisuuteen elämään virtu-
aalisessa kehossa. Tai vaihtoehtoisesti se voi 
asettua robottikehoon. Kummassakin ta-
pauksessa ihmisestä tulee periaatteessa 
kuolematon; ihmisen kuolevaisuushan 
johtuu vain biologisen konekehon 
rappeutumisesta. Digitaalista virtu-
aalikehoa, samoin kuin metallista ja 
muovista robottikehoa voidaan lo-
puttomasti päivittää ja uudistaa. 
Joidenkin visionäärien mielestä 
tämä mahdollistuu jo seuraavan 
30 vuoden sisällä!

Mutta voidaanko tietoisuus di-
gitoida? Voidaanko sielu digitoida? 
Materialistisen näkemyksen mukaan 
tietoisuus syntyy aivoissa. Ja koska ai-
vojen toiminta on sähkökemiallisten 
impulssien siirtyilyä hermosoluissa, on 

Ihmisen ja koneen liitto  ei poista henkisyyttämme
vain ajan kysymys koska tuo siirtyily voidaan 
tallentaa ja siirtää aivoista ulos. Henkisen tai 
holistisen katsomuksen mukaan tietoisuus 
kuitenkin vaatii myös hengen tai sielun läs-
näoloa, eikä sielu ole luonteeltaan sähköke-
miallinen. Mutta se käyttää sähkökemiallista 
biologista tietokonetta (aivoja) välittämään 
tietoisuuttaan biologisen kehon elimille ja 
ruumiinjäsenille ja vastaanottamaan mekaa-
nisia impulsseja mekaanisesta ympäristöstä. 
Miksei se pystyisi toimimaan samoin puh-
taasti teknologisen tietokoneen tai robotti-

kehon kanssa? Oman elämänkatsomukse-
ni 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 olet-

tavat, että näennäisesti biologinen 
kehomme ja ekosysteemi sen ym-
pärillä ovat – ja ovat koko ajan ol-
leet – virtuaalisia. Tässä kosmolo-

giassa biologia, fysiikka ja kemia 
ovat vain äärimmäisen kompleksi-

sen virtuaalimaailman algoritmeja. 
Ne ovat joko suunnitelmallisesti ohjel-

moituja tai virtuaalimaailmassa tapah-
tuneen 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 koulu-
jen opetuksessa.

On oikeastaan enää vaikea väittää, että 
varsinaista materiaa olisi olemassa. Ilman 
simulaatiohypoteesiakin tutkimukset ovat 
osoittaneet, että aine on tyhjää täynnä. Aino-
astaan atomien ytimissä saattaa olla pienen 
pieni hippunen ainetta. Siis saattaa olla, mut-
ta 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 aineel-
liseen atomia pienemmässä mittakaavassa, 
koska siellä pätevät kvanttimekaniikan maa-
giset 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-

pujen lopuksi informaatiota (tai energiaa), 
varmasti lisää mahdollisuuksiamme aineen 
hallintaan tietoisuuden avulla. Nimittäin vir-
tuaalimaailmassa näennäisesti aineellista ke-
hoa aineellisessa maailmassa operoiva tietoi-
suus on loppujen lopuksi se ainoa todellinen 
asia. Ehkä vielä todellisempi on suuri tietoi-
suus yksilötietoisuuksien tuolla puolen; se 
kommunikoi meille erilaisten merkkien ja 
sattumien kautta. Sille aineellisen maailman 
rajoitukset eivät ole merkittäviä. Aine mu-
kautuu tarkoitukseen.

Miten meidän pitäisi suhtautua tulevaan 
ihmisen ja tekoälyn virtuaaliliittoon? Olisi-
ko elämä virtuaalimaassa ilman sairauksia 
ja saasteita autuaampaa kuin katsella vieres-
tä oman happamoituvan kehonsa rappeutu-
mista ja happamoituvan ekologisen ympä-
ristön muuttumista asuinkelvottomaksi? Vai 
olisiko kuitenkin niin, että meidän tulisi vain 
elää tässä hetkessä ja vastaanottaa ne lahjat ja 
haasteet, joita kohtaamme yhdessä vierusto-
vereiden kanssa? Varmaa on se, että mitkään 
teknologiset ilmiöt tai selitykset eivät poista 
sitä tosiasiaa, että olemme tietoisia henkisiä 
olentoja: Olemme vastuussa omasta henki-
sestä kasvustamme ja sitä myötä rakkauden 
ja harmonian lisäämisestä ympäristöömme. 

Henkisyys on ehtymätön lähde
Jokaisella meillä on ikuinen sielu, sisällämme elämänvalo

Tervetuloa etsimään omia henkisiä vahvuuksiasi sekä
tutustumaan henkisyyden eri alueisiin kanssamme 

Tarjolla mm. viestinvälitystä, henkitaidetta, henkiparannusta sekä mielenkiintoisia
luentoja ja kurssipäiviä. Mahdollisuus myös yksityisistuntoihin.

Lisätietoa: 
www.henkisyys.fi
Olemme myös Facebookissa

Ohjelmamme myös
www.konsankartano.fi

Tiedustelut:
mail:
henkisyys.thky@gmail.com 
puh. 044-7833888

Turun
Henkisen
Kehityksen
Yhdistys r. y. 

Lähde elämäsi 
matkalle

0700 8 1919 
(1,99 € min+pvm)

Astu Johannan mukaan 
tutkimusmatkalle itseen 

sekä tutustu samalla 
astrologian maailmaan.

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@icloud.com
Ma–to 8.30–17.00, pe 8.30–16.00

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset
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Kauppatori

Kevyttä ja terveellistä!Kevyttä ja terveellistä!
Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset

Voit myös hakea 
annoksen tai 
juoman mukaan

www.eliksiiri.fi

 
Enkelten Koti koulu – Tietoisuuden koulutusohjelma 

Kaikki on värähtelyä. Kaikki on tietoisuutta. 
Kiinnostavatko Sinua elämän mysteerit, omien voimavarojesi 
ja lahjojesi löytäminen, tunnetaitojesi kehittäminen ja parantavat energiat? 

 
Enkelten Koti koulu tarjoaa mahdollisuuden ryhmän voiman 
avustamana kokonaisvaltaiseen kasvuun ihmisenä kehon, mielen 
ja sielun tasolla sekä valmiuden toimia energiahoitajana. 

 
ALOITA ELÄMÄSI KOULUTUS! 
Uusi (17.) vuosikurssi alkaa 11.9.2019. 
Lue lisää ja ilmoittaudu Marketta Rantti 
www.enkeltenkoti.com koulutuksesta 
posti@enkeltenkoti.com, puh. 040 738 7648 vastaava opettaja 
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