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Modernin biologian, fysiologian ja lääketieteen saavutukset ovat kiistämättömiä. Avaamme ihmisen genomin 
koodin, löydämme päivittäin substansseja ja molekulaarisfysiologian prosesseja, jotka ovat avainasemassa ei 
vain biologisissa toiminnoissa vaan myös psykologisessa/emotionaalisessa toiminnassa ja jopa ajattelussa. Kun 
on menestyksekkäästi onnistuttu selvittämään elämän, sielullisuuden ja henkisyyden aineelliset ja ruumiilliset 
edellytykset, on päädytty uskoon, että elämällä, sielulla ja hengellä on perustansa materiassa eikä niillä olisi 
omaa itsenäistä todellisuutta.
Tieteellinen katsantokanta on keskittynyt menestyksekkäästi mutta samalla yksipuolisesti aineellisuuden 
tasolle. Samalla on kadotettu kasvavassa määrin erityisesti ihmistä koskeva ihmisyys. Ihmisyys on se, mitä 
lääketieteessä kaikesta menestyksestä huolimatta yhä lisääntyvässä määrin kaivataan. Mikä sitten on erityistä 
ihmisessä? Miten ihmisyyttä voidaan tutkia tieteellisesti. Tieteen tavoite on löytää totuus. Se perustuu havain-
non ja käsitteen yhdistämiseen, joista rakentuu tieteellisen järjestelmän syy-seuraus lainalaisuus. Päteekö 
tämä molekyylitasolla rakennettu järjestelmä silloin, kun kyseessä on elämä, sielu tai henki, vai onko jokainen 
emergenttitaso oman järjestelmänsä tässä kokonaisuudessa? Näitä kysymyksiä ja monia muita käsitellään Peter 
Heusserin teoksessa ”Kehittyvä ihmiskuva ja tiede”.    
Teoksessa kehitetään puhtaalta tieto-opilliselta perustalta lääketieteelliselle antropologialle merkityksellisten 
alueiden yhdenmukainen kokonaiskäsitys. Sen sijaan että muodostettaisiin pelkkiä teorioita, pyritään havain-
nointiin. Edellä mainittuja alueita ovat esimerkiksi substanssikäsite, biologia, tietoisuus ja ruumis-sielusuhde 
sekä henki ja kyky vapauteen. Edelleen pyritään samalta perustalta osoittamaan, miten luonnontieteellisen ja 
psykologisen antropologian edelleen kehittäminen olisi ajateltavissa hengentieteellisessä antroposofiassa, joka 
komplementaarisesti täydentää antropologiaa. Tämä monitieteinen lähestyminen avaa mahdollisuuksia pohtia 
ihmisen ja ihmiskunnan tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Tämän päivän ajatukset muuttuvat todellisuudeksi 
tulevaisuudessa.
Teos ilmestyy suomenkielisenä kahdessa osassa. Keväällä 2016 julkaistu ensimmäinen osa (luvut 1-4) paneu-
tuu tietoteoreettisiin kysymyksiin empiirisen ontologisen idealismin valossa. Kyseisen empiirisen ontologisen 
idealismin näkökulmasta käsin tarkastellaan fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, genetiikkaa, neurobiologiaa ja 
psykologiaa. Toisen osan (luvut 5-7) sisältö käsittelee antropologian ja antroposofisen hengentieteen suhdetta 
nykyiseen luonnontieteeseen pohjautuvaan lääketieteeseen.
Useat eurooppalaisen tieteenhistorian ajattelijat ovat todenneet tiedostamisen rajaa koskevan ongelman ja 
etsineet siihen tiedollista ratkaisua. Jo 1800-luvulla vaikuttanut lääkäri ja filosofi I.P.V. Troxler yhdisti tavallisen 
tiedostamisen tieteet “antropologiaksi” ja nimitti tiedostamisen kannalta korkeampaa tiedettä “antroposofiak-
si”.  Rudolf Steiner nosti esille mahdollisuuden ajatustoiminnan vahvistamisesta niin, että se tulisi kykeneväksi 
ylittämään tuon kuvatun tiedostamisen rajan. Tässä mielessä antroposofia tukeutuu Steinerin tarkoittamassa 
merkityksessä henkisen havaintokyvyn laajentamiseen, jolloin luonnontieteellisessä antropologiassa pätevä 
tiedon saavuttamisen periaate ulotetaan ei-aistittavan todellisuuden alueelle.
Luonnontieteen ja psykologian pohjalta työskentelevä antropologia ja hengentieteellinen antroposofia Stei-
nerin tarkoittamassa merkityksessä täydentävät toinen toisiaan. Antroposofia haluaa konkreettisesti kuvata 
elämän, sielun ja hengen vaikuttamisen ja hyödyntää näitä tietoja käytännön elämän alueilla kuten lääketie-
teessä. Tällöin voidaan ymmärtää terveen ja sairaan ihmisen elimistön tapahtumat uudella tavalla.
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