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M

ielenteoria on aivojen toiminto, jonka avulla osaamme
tulkita toistemme käyttäytymistä, tunteita ja ajatuksia. Muillakin
ihmisillä on mieli kuten minulla. Jesse
Behringin mukaan ihmisen mieli löytää
luonnonmullistuksia, elämän tapahtumia tai kulttuurisia murroksia kuvatessaan niistä merkityksiä tai eleitä, jotka
ovat kommunikatiivisia intentioita (1).
Tämän eksistentiaalisen mielen teorian
mukaan ihmisellä on biologinen taipumus etsiä kausaalisia merkityksiä. ”Tämä
onnettomuus oli tarkoitettu tapahtuvaksi.” Onkin kiinnostavaa, että merkityksen ja tarkoituksen tunne liittyy keskeisesti inhimilliseen hyvinvointiin (2).
Merkitysten etsiminen näyttää olleen
hyvin tärkeää jo luolamiesten aikaan.
Professori David Lewis-Wilsonin mukaan
luolamaalaukset muuttuvat luolassa
syvemmälle edettäessä aivan vastaavalla
tavalla, kuin inhimillinen tajunta muuttuu sen siirtyessä transsitilaan. Luola
on ollut uskonnollisten kokemusten
temppeli, jossa opastajan avustuksella
on kuljettu kohti menneisyyden henkiä,
visioita, ja saatu ymmärrystä nykyisestä
maailmasta ja tietoa tulevasta (3). Vastaava merkityksen kaipuu on siirtynyt
luolista taruihin, suuriin kirjoihin, kirkkoihin, minareetteihin ja temppeleihin.
Neurotieteellisesti tätä voisi ymmärtää
temporaalisena tiedon janona.
Koetulla ja rationaaliseen harkintaan
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perustuvalla tiedonjanolla on käytettävien lähteiden mukaan myös perinteensä
jo ajanlaskun alkua edeltäneeltä ”kirjastojen aikakaudelta” (4). Tiedonjanon
lähteet siirtyivät sittemmin luostareihin
ja sieltä yliopistoihin ja laboratorioihin.
Tieteellinen maailmanselitys kattaa
nykyään oudoilta kuulostavia oletuksia, jotka tarvitsisivat tulkitsijoikseen
sarjaan kytkettyjä fysiikan ”ylipappeja”
tullakseen maallikoille ymmärrettäviksi.
Universumin on oletettu olevan hologrammi ja todellisuudessa kaksiulotteinen. Vaihtoehtoisesti multiversumi 9–11
ulottuvuudessa, universumien lukumäärä on luokkaa 10500 tai universumin
rakenne on yksinkertainen ja matemaattinen, fraktaali. Kaikille oletuksille on rationaalinen perustelunsa, mutta raskaasti ironisoiden voi toki kysyä, kuljemmeko
luolassa viisaiden joukon opastamana
vailla suurempaa viisautta?
Rationalismin edetessä ihminen
on enenevästi ottanut elämänsä kukoistuksen ehdot omiin käsiinsä (5).
Modernisuuden kehitys on autotropian
lisääntymistä, jolloin ihminen omalla
toiminnallaan säätelee itse aivokemiaansa erilaisella enemmän tai vähemmän hedonistisella toiminnallaan (6).
Klassisina aikoina teletropia eli instituutiot, uskonnot ja arvojärjestelmät
ovat ohjanneet ihmisen käyttäytymistä
ja toimintaa tiukemmin. Jos eksistentiaalisella mielenteorialla on biologinen
perusta, temporaalisen maailmanselityksen kaipuu kapinoi ajoittain kortikaalista, rationaalista selitystä vastaan. Faktat
eivät toimi, koska niitä ei silloin kaivata.
Antirationalismi on viime vuosisadan aikana tuottanut tuhoa, eikä mikään estä,

ettei sama voisi toistua jossain toisessa
muodossa. Kenties jokin aristoteelinen
keskitie olisi mahdollinen intuition ja
harkinnan tasapainossa.
Autotropia on korvannut tarkoituksen
kaipuuta hedonisemmalla hyvinvointikäsityksellä. Jos tarkoitus ja tavoite on
voida hyvin, terveys on ylin hyvä. Ihmisen elämässä hyvinvointi on kuitenkin
välineellinen eikä tavoitteellinen tila. Positiivinen tunnekokemus on viesti siitä,
että jokin tavoite on saavutettu odotusten mukaisesti tai nopeammin tai on
havaittu uusi mahdollisuus (7). Kokemus
siitä, mikä on tärkeää, voisi auttaa myös
välttämään hoitoja, joista kertyy epätarkoituksenmukaisen suurta kuormaa (8).
Onnellisuuden tunteiden merkityksiä ei
tule väheksyä, mutta autenttinen onnellisuus on kokemuksia kattavampaa ja
siihen liittyy myös tarkoituksen tunne ja
kasvu sosiaalisen yhteisön positiivisesti
myötävaikuttavaksi jäseneksi (2).
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