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12.9. Maailman tila ja ihmisen osa
Maailma on sekaisin, miksi? Mitä "pieni" ihminen voi tehdä suurten ongelmien ratkaisemiseksi?
19.9. Oikeat kysymykset
Mitä jokaisen tulisi itseltään kysyä? Miksi pitää asettaa ISOJA kysymyksiä?
26.9. Suora näkeminen ja oikein eläminen
Onko mahdollista nähdä asiat sellaisena kuin ne oikeasti ovat ja elää suorana? 
Miksi emme näe oikein?
3.10. Aivojen vammat ja vanhat kartat
Mikä mielessä on pielessä? Aivojen muodostama kartta maailmasta on virheellinen.
10.10. Ajattelu ja sen rajat
Mikä tekee ajattelusta vaarallisen? Millä tavalla ajattelu muodostaa systeemin?
17.10. Viisi ottelua
Ihmisen mielessä on käynnissä viisi taistelua. Voisiko ne kaikki ratkaista kerralla?
24.10. Ajatusaisti
Miksi emme reaaliaikaisesti näe omaa ajatteluamme? Miten minätunne syntyy?
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31.10. Egosysteemi
Egojen maailma perustuu mielikuville ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia.
7.11. Minuuden ansa
Miksi jäimme egomme vangeiksi ja miksi emme vapaudu?
14.11. Dialogi ja yhdessä ajatteleminen
Mitä dialogi on ja miksi se on niin vaikeata?
21.11. Mysteerimanifesti
Mitä on ajattelun tuolla puolen ja miten se ilmenee?
28.11. Mutaatio mielessä
Voiko ihmismieli kohota uudelle tasolle, omien rajoitustensa tuolle puolen?
5.12. Uusi mieli
Miten hereillä oleva mieli toimii, mikä on sen yhteys kaikkeen?
12.12. Elämä ihmeenä
Voiko ihminen elää ihmeiden maailmassa? Mitä se edellyttää?
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Jiddu Krishnamurti
(1895-1986)

o elämänfilosofi, joka halusi 
ihmisten olevan vapaita

o puhuja ja kirjoittaja
o perusti kouluja

David Bohm
(1917-1992)

o teoreettisen fysiikan professori 
Lontoon yliopistossa

o esitti mullistavan tulkinnan 
todellisuuden rakenteesta



70 tuntia nauhoitteita 1000 liuskaa tekstiä

25 lähdeteosta



Suomen Kuvalehti 17.10.1980



Suomen Kuvalehti 28.5.1981





Tarkoitus on tutkia,
voiko ihminen ”nähdä

oman mielensä tuolle puolen”.
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1. Ei köyhyyttä.
2. Ei nälkää.
3. Terveyttä ja
hyvinvointia.

4. Hyvä koulutus
5. Tasa-arvo
6. Puhdas vesi
7. Puhdas energia
8. Ihmisarvoista 
talouskasvua
9. Innovaatioita
10. Eriarvoisuuden 
vähentäminen

11. Kestävät 
kaupungit
12. Vastuullinen 
kulutus
13. Ilmastotekoja
14. Vedenalainen 
elämä
15. Maanpäällinen 
elämä
16. Rauhaa ja 
oikeutta
17. Yhteistyö ja 
kumppanuus



David Bohm
• Teoreettisen fysiikan professori
• 25 vuotta Lontoon yliopistossa 
• Syntyi 1917 Amerikassa
• Kutsuttiin Manhattan Projectiin 1940
• Työskenteli Albert Einsteinin kanssa
• Halusi selvittää, millainen todellisuus on
• Kehitti piilojärjestysteorian
• Kiinnostui mielestä ja ajattelusta
• Kuoli 74-vuotiaana Lontoossa 1992





”David Bohm Papers”
at Birkbeck Library, London

Mark Edwards
kesäkuu 2019



Yksilöllinen

Kollektiivinen

Kosminen



Kosminen

Yhteinen     

Yksilöllinen Yksilöllinen
keho, ulkonäkö, mieli, 

tiedot, taidot, muistot, ystävät, 
ominaisuudet ja omaisuus.

keho, ulkonäkö, mieli, 
tiedot, taidot, muistot, ystävät, 

ominaisuudet ja omaisuus.

kulttuuri, yhteiskunta, 
taide, musiikki, kieli, 

symbolit ja peruskäsitteet.

luonto, avaruus ja kaikki niiden takana, 
koko universumi.

Olemisen kolme tasoa



Mieli on mysteeri.  



Maailma 1

Se mitä 
tapahtuu.

Elämme kahdessa maailmassa.

Maailma 2

Se mitä 
ajattelemme.



Piilojärjestys

Ilmijärjestys

Mieli



Mielen tehtävät 
1.kerätä tietoa maailmasta

2. luoda todellisuutta
3.yhdistää meidät maailmaan



Mielen tuotos
1.vääristelee tietoa

2. luo ”huonoa” todellisuutta
3.erottaa meidät maailmasta



Let’s make
the world

whole!



1. Ilmastonmuutos, 
luonnon tuhoutuminen

2. Sodat ja kansainväliset konfliktit
3. Tasa-arvon puute, 

diskriminaatio 4. Köyhyys 5. Uskonnolliset
konfliktit

6. Hallitusten toiminta, 
korruptio

7. Ruoka ja vesi
8. Koulutus

9. Hyvinvointi ja turvallisuus
10. Työttömyys ja toimeentulo

Ihmiskunnan haasteet



Ilmasto

Talous
Väkivalta

Terveys

Ihmiskunnan haasteet



Ilmasto
Väkivalta

Terveys

Ihmiskunnan haasteet

Talous



On löydettävä ongelmien 

ja eliminoitava se.
aiheuttaja



Maailmassa on kriisi.
• Ekologinen
• Ekonominen
• Egologinen



Kriisi on meissä,
tajunnassa.



Systeemivirhe

Ego Ego



Mitä tulee paikalle, kun sinä tulet? 

keho

ego
muistojataitoja

luuloja

tunteita
traumoja

tietoa

iloa ristiriitoja   

kehokeho
egoego

pelkoa



minä minä minä
subjekti subjekti subjekti

objektiobjekti objekti

N
NM M

NN

minä
minä

minä



Viisi ottelua
Ottelu 1: 

Järki vastaan 
tunteet



Viisi ottelua

Ottelu 2:
Minä vastaan 

mielikuvani



Viisi ottelua

Ottelu 3:
Ihmisten väliset

kisat



Ottelu 4:
Ihminen ja 

luonto

Viisi ottelua



Viisi ottelua
Ottelu 5:
Me ihmiset

universumissa



Kaikki	viisi	ottelua	
päättyvät,	kun	ego	siirtyy	
käsitteidenmaailmasta	
faktojenmaailmaan.	



yksi
maailma.

Sen jaamme. Sitä luomme.On vain 



Miksi emme
näe maailmaa 

yhtenä?



”Ajattelu
estää meitä.”



Ajattelu
David Bohmin mukaan

Materiaalinen prosessi

Ehdollinen refleksi

Sisältää tunteet.

Kollektiivista

Mekaanista

Hallitsee meitä.
Tapa

Jakaa ja pirstoo maailman.

Abstrahoi ja yksinkertaistaa.

Antaa merkityksiä.

Luo ajan tunteen.

Aiheuttaa
konflikteja.

Muodostaa jäykkiä rakenteita.

Mielikuvittelee

Taipuvainen
itsepetokseen

Irrationaalista ja epäloogista

Vitka: haluaa status quon!

Ei ole tietoinen 
itsestään.

Mahdollistaa luovuuden

Tuottaa todellisuutta.

Voi olla koherentti!



Tarvitsemme uuden kartan mielestä.



Suhde toisiimme ei ole 
ulkoinen, vaan ”sisäinen”.



”Tyhjä” tila ei ole tyhjä.

Yhdessä kuutiosenttimetrissä 
”tyhjää” tilaa on enemmän
energiaa kuin koko tunnetun
maailmankaikkeuden aineessa.



”Tyhjä” tila ei erota, 
vaan yhdistää meidät.



Mieli on 
linkkimme maailmaan.

Suora yhteys
on todellinen!



Tietoisuus
1. Tajuisuus
2. Tarkkaavaisuus
3. Kokeminen
4. Refleksiivinen tietoisuus
5. Itsetietoisuus
6. Tahto/tarkoituksellinen
7. Tietäminen

8. Suora tietoisuus



Havaitseminen
• Aisteilla
• Ajatuksella



havaitseminen
• aisteilla
• ilman ajatusta!
• ”mielellä”

Suora



havaitseminen
Suora

Yhteys



Tarvitsemme uuden agendan.

”Me, myself, and I”



Egokeskeinen

Pelkoon perustuva



Tarvitsemme uuden maailmankuvan.



• Atomistinen
• Mekanistinen
• Dualistinen

• Suhteellisuusteoria
• Kvanttiteoria
• Piilojärjestys

Nykyinen 
maailmankuva

Uusi 
maailmankuva



Olemme erilaisia,
mutta emme 

erillisiä.

Olemme erillisiä 
yksilöitä ja 
ulkoisesti
yhteydessä 
toisiimme.

VANHA
UUSI



Auki maailmalle



Utelias ja iloinen



Välittävä



Tarvitsemme
ajatusaistin.



Ajatusaistin	avulla	ajatus
havaitsee	omat	liikkeensä	
ja	korjaa niitä	samalla	tavalla	
kuin	kehomme	korjaa	asentoaan	

niin,	ettemme	kaadu.



Kun näkee
maailman oikein,
on maailma. 



Tarvitsemme
suoran
yhteyden
maailmaan.



Tarvitsemme suoran
”kanavan” toisiin.


