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Maailmankuva,	kulJuurin	
selkäranka	

•  KaJava,	yhtenäinen	kokonaiskäsitys	
todellisuuden	luonteesta	

•  Minkälainen	maailma	on	ja	mistä	sen	Ledämme?	
•  Vastauksia	antaneet	uskonnot,	filosofia	ja	luonnonLede	

•  Ohjaa	aikakautensa	ajaJelua	ja	tutkimusta	
•  Kertoo	yksilölle,	minkälaisessa	todellisuudessa	hän											
elää,	ja	mitä	siinä	on	mahdollista	tehdä	

–  seliJää	kehykseen	”sopivat”	ilmiöt,	ja	sivuuJaa						
”sopimaJomat”.														

– Megaparadigma,	jonka	metafyysisiä	perusoletuksia	ei	
kyseenalaisteta	tai	muuteta	ilman	pakoJavaa	syytä	

–  3	syvää	murrosta	länsimaisessa	kulJuurissa:		
»  anLikki,	uuden	ajan	taite,	nyt	



2		vaihtoehtoista		maailmankuvaa	



Kaikki	moninaisuus	nousee	
yhdestä	muuEumaEomasta	

perustasta	

		

Ihminen	on	osa	
todellisuuJa.	Tietoinen,	
kehiJyvä	mikrokosmos,	
jonka	rakenteessa	
heijastuvat		makro-
kosmoksen	erilaiset	tasot.	

Perennial	philosophy:		
Maailma	on	kuin	organismi:		
Monitasoinen,	sielullinen	kokonaisuus,	joka	
säätelee	itse	itseään		

	



Terveys	on	harmoniaa,	sairaus	psykofyysisen	
kokonaisuuden	epätasapainoa		

•  Ihmisen	aineellinen	olemus	on	osa	olevan	monikerroksista	järjestystä	
–  Eri	tasojen	vaikutukset	ilmenevät	myös	kehon	toiminnoissa	

•  Sairaus	voi	seurata	fyysisen,	emoLonaalisen,	yhteisöllisen	tai	henkisen	tason	
toimintojen	häiriöistä	tai	epätasapainosta		

•  Shamanismi	metsästäjä-keräilijöiden	ikiaikainen	tradiLo	
•  Auyrveda	

–  Yli	3000	v.	vanha	Veda-kirjallisuuteen	pohjaava	inLalainen	tradiLo,	jooga	
•  Perinteinen	kiinalainen	lääkeLede		

–  3000	v.	vanha,		akupunkLo,	taijiquan,	qigong..		
•  AnLikin	tradiLo		

–  Hippokrates		(460-377eKr)	humoraalioppi	(4	perusnesteen	tasapaino)	

•  KaJavia,	edelleen	vaikuJavia	hoitotradiLoita		
•  TavoiJeena	elinvoiman	ylläpito,	ennaltaehkäisy,	harmonian	

palauJaminen	
–  Terveet	elämäntavat,	ruokavalio,	liikunta,	hengitysterapia,	hieronta,	

yr[lääkintä,	energiahoidot,	magia..		
•  Hoidossa	painoJuvat	kokemuksellisuus	ja	osapuolten	vuorovaikutus		



Maailma	on	kuin	kellokoneisto	
		-		Se	on	mekaaninen,	määrällinen	ja	
					vailla	tarkoitusta.	

ObjekLivinen	havaitsija	on	syrjässä	
-	mitään	sielua	ei	ole	nähtävissä		

			Vallankumous	uuden	ajan	alussa:	

Tiede	korvasi	uskonnon	
kulEuurisena	voimatekijänä	



MekanisLs-determinisLnen		
todellisuuskäsitys	

–  Kopernikus,	Kepler,	Galilei,	Newton,	Descartes...	
•  Klassisen	fysiikan	maailmankuva	usko[in	yleisesL	todeksi	

–  Perustui	matemaa[seen	teoriaan,	jonka	ennustukset	voiLin	
todentaa	oikeiksi	empiirisillä	havainnoilla.		

•  Uskomus	muokkasi	maailmaa	ja	kulJuuria				
–  Synny[	valtaisan	Leteellis-teknisen	kehityksen	
–  Vaiku[	Leteen	metodologiaan	ja	filosofiaan	

•  Myös	hoitokäytännöt	muuJuivat			
–  VoimisL	materialismia	ja	sekularismia	

–  			Metafyysiset	perusoletukset			
•  atomismi,	determinismi,	redukLonismi	
•  syrjässä	oleva	objekLivinen	havaitsija		

	

			AINEEN	JA	HENGEN	DUALISMI			
	



NäyJöön	perustuva	lääkeLede	
•  Sairaus	ja	hoidon	vaikuJavuus		ovat	objekLivisesL	mitaJavissa		

–  Fyysisen	tai	mentaalisen	tason	häiriöitä	
•  Ulkoiset	syyt	(sisäiset	yhteydet	ja	olemukset	kielle[in)	

–  Bakteerit,	virukset,	kehon	toimintojen	degeneraaLo	ajan	myötä…	
•  ParanneJavissa	osa	kerrallaan	(atomismi,	redukLonismi)	

–  Leikkaus,	spesifi	kemiallinen	lääkehoito..	

–  HoitoLlanteessa	painoJuu	asiantunLjuus	
•  PoLlas	on	sairautensa	uhri,	objekL,	jonka	Llasta	asiantunLjalla	on	parempi	Leto	

(syrjässä	oleva	havaitsija)		

•  LuonnonLeteelliset	tutkimusmenetelmät	
–  Kaksoissokkokokeet,	meta-analyysit	

•  SubjekLivinen	kokemus,	mieli,	ympäristö,	sosiaaliset	suhteet	ym.	eivät	vaikuta	tai	
toisarvoisia		

•  KehiJynyt	teknologia	ja	lääketeollisuus	
•  Tehokkaat	hoito-organisaaLot	ja	suuret	sairaalat	

•  Tarjoaa	tarkkaa	faktaLetoa	fysiologisista	mekanismeista,	biokemiallisista	
vaikutuksista	ym.	
–  MuJa	riiJävätkö	klassiseen	fysiikkaan	pohjaavat	metodit	ihmisen	

ymmärtämisessä	ja	hoitamisessa?		



MekanisLs-determinisLnen	maailman-
kuva	voi	johtaa	tutkimusta	harhaan	

•  Metafyysisiä	perusoletuksia	ei	voida	
empiirisesL	todentaa	oikeiksi.	

•  atomismi,	determinismi,	redukLonismi	
•  syrjässä	oleva	objekLivinen	havaitsija		

										

•  Aineellinen	todellisuus	ei	välJämäJä	ole	ehdoJoman	
lainalainen,	osiinsa	palautuva	mekanisLnen	järjestelmä.	

•  Ihmisen/mielen	irroJaminen	muusta	todellisuudesta	ei	
välJämäJä	ole	perusteltua.	

AINEEN	JA	HENGEN	DUALISMI	?	



Joitakin	häiritseviä	ongelmia	ja	
anomalioita…			

•  Mikä	on	ihmisen	suhde	todellisuuteen?		
–  Ei	ratkaisua	psykofyysiseen	ongelmaan		

•  Dualismi,	materialismi,	idealismi,	funkLonalismi…	

–  Ei	paikkaa	Letoisuudelle,	vapaudelle	tai	vastuullisuudelle	
•  Voiko	ihminen	sisäisesL	kehiJyä?	

•  Kahden	kulJuurin	skisma				
•  LuonnonLeteilijät	ja	humanisLt	puhuvat	eri	kieltä			

–  Suurin	syy	sille,	eJä	maailman	ongelmat	jäävät	ratkaisemaJa		
(C.P.	Snow	1959)		

–  ‘SeliJävä’	lääkeLede	vs.	‘ymmärtävä’	hoitoLede	
		

•  “ObjekLivinen	todellisuus	”	ei	pysy	muuJumaJomana				
–  Ympäristöongelmat		
–  Uudet	teknologiat	tuoJavat	uudenlaista	ympäristöä	
tuleville	sukupolville			



	
Moderni	fysiikka	romuS	mekanisLs-
determinisLsen	todellisuuskuvan		

	•  Suhteellisuusteoria	yhdisL	ajan	ja	avaruuden				
–  Tapahtumien	ajat	ja	etäisyydet	riippuvat	
tarkastelupaikasta		
•  Kappaleiden	nopeudet	ja	pituudet	eivät	ole	pysyviä,													
riippumaJomia	ominaisuuksia  

		



	
Moderni	fysiikka	romuS	mekanisLs-
determinisLsen	todellisuuskuvan		

	•  Suhteellisuusteoria	yhdisL	ajan	ja	avaruuden				
–  Tapahtumien	ajat	ja	etäisyydet	riippuvat	
tarkastelupaikasta		
•  Kappaleiden	nopeudet	ja	pituudet	eivät	ole	pysyviä,													
riippumaJomia	ominaisuuksia  

•  Kvan[mekaniikkaa	ei	voi	tulkita	tai	ymmärtää		
hiukkasmekanisLsessa	kehikossa				

•  uusi	Llakuvailu	
–  Llojen	lomiJuminen,	epälokaalisuus	
–  aalto-hiukkasdualismi,	epätarkkuusperiaate	
–  indeterminismi,	irreversiibeliys,	miJausongelma…	

–  Todellisuus	ei	ole	determinisLnen	ja	kaikkea	
tapahtumista	ei	voi	seliJää	aika-avaruudessa	
liikkuvien	hiukkasten	avulla.	

	 	 		
	



Kvanttiviitekehyksessä 
Tutkittavaan systeemiin liittyy abstrakti tila, jonka 

ominaisuudet ovat vain osin realisoitavissa 
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			Paikka	aika-avaruudessa	
–  kaikelle	ulkoiset	syyt	
–  joko	tai	

			AbstrakL	kvanSLla	
–  kompleksi	sisäinen	rakenne		
–  sekä	eEä	



Kvanttiviitekehyksessä 
Tutkittavaan systeemiin liittyy abstrakti tila, jonka 

ominaisuudet ovat vain osin realisoitavissa 
 

			Paikka	aika-avaruudessa	
–  kaikelle	ulkoiset	syyt	
–  joko	tai	

•  atomismi	
•  maailma	koostuu	erillisistä	

hiukkasista	

•  redukLonismi	
•  mutkikkaat	ilmiöt	palautuvat	

yksinkertaisiin	osiinsa	
•  determinismi	

•  ehdoton	lainalaisuus	
•  havaitsija	ulkopuolella	

•  havaitsemisella	ei	ole	vaikusta	
systeemiin	

•  reversiibeli	
•  ajan	suunnalla	ei	vaikutusta	

			AbstrakL	kvanSLla	
–  kompleksi	sisäinen	rakenne			
–  sekä	eEä	

•  aalto-hiukkas	dualismi	
•  epälokaalit	yhteydet		

•  materia,	objekL,	Lla	ja	vaihe	
eriytyvät	toisistaan		

•  holismi	
•  kokonaisuus	huomioitava	

•  Llastokausaalisuus	
•  tapahtumilla	LeJy	todennäköisyys	

•  havaitsija	osa	systeemiä		
•  konteksLonaalisuus,	miJaus	

realisoi	ominaisuudet		

•  irreversiibeli	
•  historia	huomioitava	



 
Kvanttiteorian oikeasta tulkinnasta 

on kiistelty kohta sata vuotta 
	

– Kööpenhaminan	tulkinta,	monen	maailman	
tulkinta,	Llastollinen	tulkinta,	Bohmin	tulkinta,	
kvan[logiikka,	dekoherenssi…	

–  Kaikki	tulkinnat	edellyJävät	syviä	muutoksia	todellisuuskuvaan	 		

•  Tulkintakeskustelu avasi metafyysiset perusteet 
–  Fyysikoiden	ajaJelutapa	ja	sanavarasto	muuJuivat	

•  psykofyysinen	todellisuus,	arkkityypit,	Letoisuus,		inLalainen								
filosofia,	implikaa[	ja	eksplikaa[	järjestys…	

–  Suuri	kaksintaistelu		
•  Einstein:	”Jumala	ei	heitä	noppaa”	
•  Niels	Bohr:	”Ihminen	ei	ole	vain	katselija	vaan	myös																	
näyJelijä			elämän	näyJämöllä”	



Kuka	enää	Letäisi?	

•  Mitä	aine	on	ja	mistä	maailma	koostuu?		
•  tutkiJavaa	systeemiä	kuvataan	matemaa[sella	LlafunkLolla,	
jonka	ominaisuuksista	vain	osa	realisoituu	

•  Mikä	on	osan	ja	kokonaisuuden	suhde?	
•  Erilliseltä	näyJävien	osien	välillä	on	abstrakL	sisäinen	yhteys	

– Uudenlainen	näkymätön	tekijä	(informaaLo,	kenJä,	
potenLaalisuus…)	muovaa	aineen	rakentumista	

•  Omistavatko	objekLt	ominaisuutensa?	
•  MiJaus	vaikuJaa	siihen,	mitkä	ominaisuuksista	realisoituvat		

•  Mikä	on	havaitsijan	asema?		
•  SubjekLn	ja	objekLn	raja	liukuva		

	



Kvan[mekaniikkaa	ei	voi	
ymmärtää	mekanisLs-

determinisLsessä	kehikossa	
•  Klassisen	fysiikan	myötä	omaksutut	metafyysiset	
perusoletukset	ovat	vain	makroskooppiseen	
maailmaan	sopivia	puolitotuuksia	

•  Todellisuuden	lainalaisuus	ei	merkitse	ehdotonta	
ennusteJavuuJa	eivätkä	kompleksit	holisLset	ilmiöt	ole	
seliteJävissä	osasistaan	lähLen.			

– Näkyvä	todellisuus	ja	abstrakL	kvan[taso	
Todellisuuden	“näkymätön”	puoli	Ψ	sisältää	kaikki	ne	
mahdollisuudet,	jotka	voivat	aktualisoitua.	



Muita	anomalioita	
•  Kvan[-ilmiöiden	lisäksi	luonnosta	on	paljastunut	monia	
muitakin	hieno-varaisia	yhteyksiä,	joissa	redukLonisLnen	
selitystapa	ei	riitä.				

	

•  EvoluuLo,	emergenssi,	laadullinen	kehitys…		
•  Kompleksit	systeemit,	epälineaarisuus,	itseorganisoituminen…		
•  EpigeneLikka,	ympäristö	vaikuJaa	geeneihin	

•  Barbara	McClintock,	transposiLo,	ei-koodaava	DNA	
–  organismin	kehitys	ja	ympäristöön	sopeutuminen	edellyJää																										
korkeamman		ja	kaJavamman	tason	huomioimista.		

•  NeuroplasLsuus,	aivot	muuJuvat	kokemusten	myötä,	
–  Mieli	ei	ole	palauteJavissa	aivoihin,	toiminnallinen	isomorfia	

•  Psykoneuroimmunologia	
–  psyykkiset	prosessit,	hermosto	ja	immuunijärjestelmä																						
vuorovaikuJavat	keskenään		
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–  organismin	kehitys	ja	ympäristöön	sopeutuminen	edellyJää																										
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vuorovaikuJavat	keskenään		



SuljeJuja	ja	avoimia	mahdollisuuksia			
–  Klassinen	fysiikka	käsiJelee	vain	suljeJuja	aineellisia	järjestelmiä.	

•  	Lähes	kaikki	luonnon	järjestelmät	ovat	avoimia	
–  	epäepälineaarisia,	dynaamisia	,	kompleksisia,	eläviä..	
–  Avoin	systeemi	vaihtaa	aineJa,	energiaa	ja/tai	informaaLota	

ympäristönsä	kanssa	ja	pyrkii	sisäiseen	tasapainoon.	
»  Se	rakentuu	vuorovaikutuksessa	ympäristönsä	kanssa.	

–  Monista	osasysteemeistä	koostuvan	holisLsen	järjestelmän	
organisoituminen	riippuu	monista	tekijöistä,	joita	ei	tarkasL		tunneta.			
»  Miten	ympäristö	ja	systeemi	muokkaavat	toisiaan,	minkälaisia	uusia	

ominaisuuksia	systeemiin	ja	sen	ympäristöön	voi	syntyä?	

•  Avoimen	systeemin	käyJäytymistä	ei	voida	tarkasL	ennustaa	
»  pieni	ero	alkuLlassa	voi	johtaa	suuriin	muutoksiin	loppuLlassa		



MekanisLs-determinisLsen	ajaJelutavan	
perusoletukset	johtavat	harhaan	

•  Todellisuudesta	on	luotava	tarkempi	ja																		
toimivampi	yleiskarEa.	



Paradigman	muuJuessa	
kriisi	on	mahdollisuus	

•  Uudessa	viitekehyksessä	asiat	hahmoJuvat	uudelleen	
–  Syntyy	uusia	näkemistapoja,	kysymyksiä	ja	kategorioita,	
joiden	pohjalta	tutkimus	pääsee	etenemään.	

–  	jo	olemassa	olevat	tuloksetkin	voidaan	ymmärtää	uudella	tavalla		

•  Olisiko	nyt	on	aika:		
•  YliJää	aineen	ja	mielen	vastakkaisuus	

–  Ymmärtää,	eJä	ihminen	ei	ole	vain	syrjässä	oleva	havaitsija,	vaan		
myös	todellisuuJa	muokkaava	tekijä,	evoluLivinen	vaikuJaja		

•  Hyväksyä	Ledolle	muitakin	lähteitä	kuin	empiirinen	havainto	
ja	looginen	järki	

–  Ihmisen	kokemustodellisuus	voi	olla	paljon	syvempi,	rikkaampi	ja	
todellisempi	kuin	paraskaan	teoria.		

	



Kompleksi	psykofyysinen	
todellisuus		

•  On	perusteltua	uskoa,	eJä	todellisuus	on	kompleksi,	osin	
aineellinen	kokonaisuus,	johon	myös	ihminen	kuuluu	sitä	
muokkaavana	tekijänä.	
–  Kehityksen	myötä	kvan[tason	abstrakLt	epälokaalit	Llat	(ideaaliset	
mahdollisuudet)	realisoituvat	aineen	ja	mielen	muotoutumisessa.	

•  Kehon	lisäksi	ihmisellä	on		
–  kyky	Letää,	eroJaa	merkityksiä,	päätellä,	luoda	kuvauksia,	vertailla,	kyseenalaistaa...		
–  kyky	tuntea,	väliJää,	luoJaa,	eläytyä,	aseJua	toisen	asemaan,	nähdä	suoraan...	
–  kyky	tunnistaa	oikeus,	totuus,	hyvyys,	kauneus...	

–  Tieto,	tunteet,	arvot	ja	tavoiJeet	antavat	meille	mahdollisuuden	vaikuJaa	niin	
itseemme	kuin	ympäristön	muotoutumiseen.	

•  Voimme	tarviJaessa	korjata	virheellisiä	käsityksiä	ja	vakiintuneita	toimintatapoja.		
–  Ihminen	on	enemmän	kuin	biokemiallinen	automaa[	

•  Klassisen	fysiikan	kehikossa	lääkeLede	on	keskiJynyt	aineellisen	tason	
lainalaisuuksiin.		

•  HolisLsessa	psykofyysisessä	systeemissä	mielen	ja	tunteiden	vaikutusta	ei	
tarvitse	unohtaa.	
–  Usko,	luoJamus	ja	toivo	voivat	korjata	myös	fysiologisia	prosesseja.			

	



RiiJääkö	empiirinen	metodi?		
•  LuonnonLeteellinen	lähestymistapa	on	tarjonnut	lääkeLeteelle	varman																									

ja	toimivan	perustan.		
–  Sen	pohjalta	ei	kuitenkaan	ole	luvallista	kieltää	muita	lähestymistapoja			

–  Toistaiseksi	ei	ymmärretä	
•  Plasebo-vaikutusta,	’ihmeparanemisia’,	tai	edes	sitä	miksi	paraneminen	ylipäätään	

tapahtuu.		
–  Klassisessa	suljetussa	systeemissä	ei	tapahdu	itseorganisoituvaa	korjautumista	tai	kehitystä.		

•  Mieli	ja	Letoisuus	ilmeisesL	voisivat	lisätä	systeemien	sopeutumis-	ja	itsesäätelykykyä	

•  Laajemmassa	psykofyysisessä	kehikossa	empiirinen	tutkimus	voisi	kohdistua	uusiin	
ilmiöihin		

•  Miten	tunteet	(empaLa,	usko,	luoJamus)	vaikuJavat	paranemiseen?	
•  Voiko	mielellä	parantaa?	

–  Myös	subjekLivisen	kokemuksen	muuJuminen	olisi	tulos	

•  Empiirinen	Leteellinen	metodi	voi	kohdistua	myös	ainutkertaisiin	ilmiöihin		
•  Ymmärtävissä	Leteissä	ne	on	perinteisesL	huomioitu		

–  Yleispätevillä	malleilla	ja	suosituksilla	ei	tavoita	yksilöllistä	erilaisuuJa.		

•  Ihmisen	sisäisten	Llojen	ja	mahdollisuuksien	kartoiJamisessa	introspekLon	tarjoamaa	
suoraa	kokemuksellista	Letoa	ei	ole	syytä	hylätä.				

•  Se	voi	lisätä	ymmärrystä	ja	tarjota	hypoteeseja,	joita	voidaan	empiirisesL	tutkia	
•  Kokemuksellinen	yhteys	voi	olla	ainut	tapa	olemassaolon	syvimpien	ja	

hienovaraisimpien	Llojen	tavoiJamiseen.			

	



	
	

Kiitos!	

		
	
	



Kvan[lainen	todellisuus	

•  Fysiikka	ja	filosofia	
maailmankuvan	
muovaajina	
–  398	sivua	

•  Yliopistopaino	2006	
•  Gaudeamus	2008	

                              



	
				

	
•  Andrew	&	Alexander	Fingelkurts,	Ph.D.	

–  NeuroLeteilijöitä	(Psykofysiologia)	
–  KvanLtaLivinen	EEG	analyysi	ja	diagnosLikka	

•  Tarja	Kallio-Tamminen,	FT	
–  Fysiikanfilosofi		
–  Hamsa	meditaLo-ohjaaja		

1.03.12	 28																																													www.eegmeditaLon.eu		
	

EEG-avusteinen	meditaaLo:	
-lisää	ymmärrystä	mielen	luonteesta	ja	
muotoutumisesta	sekä	ihmisen	kyvystä	
säädellä	sisäisiä	Llojaan	
-turvallisia	ja	tehokkaita	meditaaLo	
menetelmiä	erityyppisille	ihmisille		


