UUSI AIKA – ME TEEMME SEN
YHDESSÄ
EI KETÄÄN EIKÄ MITÄÄN VASTAAN, VAAN ELÄMÄN PUOLESTA
Me tarvitsemme ”uutta aikaa” − vapautta ja rohkeutta olla se
muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee.
Uusi aika on uusi todellisuus, elämä ja tapa toimia maailmassa.
Se luo uuden elämäntavan, joka nousee elämästä ja
vapaudestamme käsin. Uusi aika luo uuden maailman ja tien
selviytymisellemme ihmiskuntana. Se estää toteutuessaan
luonnon ja sen monimuotoisuuden ja elinvoiman
vaarantumisen ja lopettaa meidän ja maapallomme välisen
ristiriidan.
Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa välittäminen,
jakaminen, osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja
luonnollisesta yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä.
Emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja
valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa
elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa,
luovat meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme,
kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

1

SISÄLLYS
Tiivistelmä....................................................................................... 2
Tarvitsemme uuden elämäntavan.................................................. 4
Kun me muutumme, maailma muuttuu ......................................... 5
Tule mukaan uuteen aikaan ........................................................... 8

Tiivistelmä
Kutsumme ”uudeksi ajaksi” uutta alkavaa aikakautta ihmiskunnan
historiassa, jossa aloitamme luopumisen itsestä – luopumisen
erillisyyden kokemuksestamme ja uskomuksin ja riippuvuuksin
luodusta omakuvastamme - ja alamme nähdä ja ymmärtää ihmisen,
kulttuuriemme ja yhteiskuntiemme kehityksen elämän ja evoluution
näkökulmasta, ei ihmiskeskeisestä näkökulmasta. Vapautemme
avulla luomme sitten ekologisesti kestävän ja vastuullisen
elämäntavan, yhteiskunnan ja maailman.
Avautumassa oleva modernin ja postmodernin jälkeinen
evolutiivinen ja ekologinen maailmankuvamme, käynnistää tämän
aikakauden ja vie meitä kohti holistista maailmankuvaa ja arvoja,
jotka huomioivat koko elämän kirjon, monimuotoisuuden ja
elinvoiman – kaiken inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän. Vain
kulkemalla eteenpäin omassa ja kollektiivisessa tietoisuudessamme,
voimme nähdä, että nykyinen maailmamme ei ole enää kestävällä
pohjalla ja nähdä sen mitä meidän on nyt tehtävä säilyäksemme
ihmiskuntana osana elämänvirtaa.
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Meidän tulee luoda uusi elämästä itsestään ja sen elinvoimasta
kumpuava luonnollinen yhteys itseemme, toisiimme, luontoon ja
kaikkeen siihen mikä elämäämme määrittää. Nykyinen rahan, vallan,
viihteen ja hyödyn tuottamiseen keskittyvä maailmamme ja sen
yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmät, ovat luoneet meille
meitä vahvasti addiktoivan elämäntavan - elämäntavan joka on
pakoa todellisuudesta, pakoa siitä mitä on.
Me emme voi muuttaa elämäntapaamme, ellemme me muuta
näkemystä itsestämme ja siitä mikä tuottaa hyvää ja mielekästä
elämää. Siksi meidän on nyt lähdettävä rohkeasti eteenpäin
haastamaan kaikki se mille olemme elämämme rakentaneet – vain
uudelta perustalta voimme luoda uuden elämäntavan ja maailman,
jotka ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ja
mahdollisia myös tuleville sukupolville.
Olemme pikkuhiljaa siirtymässä postmoderniin maailmankuvaan,
jossa siirrymme modernin maailman ulkoisen korostamisesta, jolla
on monesti paikattu heikkoa itsetuntoa, postmoderniin sisäisen
korostamiseen ja itsensä toteuttamiseen, jossa halutaan "helliä"
kehoa ja mieltä. Ja kun tämä homma on hoidettu, niin alkaa
ihmisyytemme ulkoisen ja sisäisen eheytyminen kohti elämää
todellisuudessa ilman ulkoista ja sisäistä itsekorostusta ja sen
todellisen ihmisyytemme etsiminen.
Vaikka postmoderni usein vähentääkin aineellista kulutustaan (tilalle
voi tulla muuta kulutusta) ja siinä mielessä ehkä helpottaa
ympäristöpaineita, niin huomio on edelleen itsessä eikä maailmassa,
joka tarvitsee ratkaisuja. Postmoderni on vastalääke modernille,
mutta vasta evolutiivinen ja ekologinen maailmankuva on parantava
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lääke. Se luo edellytyksiä ratkaista maailmamme ongelmat, mutta
myös itsemme ongelmat. Siinä alamme elää yhä enemmän
todellisuudessa ja siksi näemme ratkaisua kaipaavat ongelmat
ympärillämme eikä niiden ratkaisemista estä enää oman itsen etu ja
siitä huolehtiminen.
Tämän jälkeen tuleva holistinen maailmankuva sitten avaa silmämme
koko ihmiskunnan ja maapallomme hyvinvoinnille ja tarjoaa
välttämättömän "ison kuvan", jotta voimme päästä tasapainoon
maapallomme kanssa.

Tarvitsemme uuden elämäntavan
Nykyinen elämäntapamme, joka perustuu moderniin ja
postmoderniin maailmankuvaan ja niiden perustana olevaan
mekanistismaterialistiseen todellisuuskäsitykseen, uhkaa omaa ja
maapallomme terveyttä ja elinvoimaisuutta tavalla, jota emme voi
ratkaista tämän nykyisen elämäntapamme puitteissa. Tarvitsemme
uuden elämäntavan, jolla on uusi perusta – luonnollinen todellisuusja ihmiskäsitys, elämäkeskeiset arvot ja maailmankuvat.
Moderni maailmankuva korostaa aineellista hyvinvointia, kehitystä,
kasvua ja kulutusta ulkoisen olemuksemme parantajana ja
arvostuksen tuojina, kun taas postmoderni maailmankuva korostaa
ihmisyyttä, luonnonarvoja, suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta ja kulttuurisuutta, oman itsemme toteuttamista sisäisen merkityksen ja
tarkoituksen
tuojina
ja
parantajina.
Elämäkeskeisissä
maailmankuvissa olennaista on elämän ja sen evolutiivisen prosessin
ymmärtäminen ja sisäistäminen oman elämämme perustaksi,
ihmisen ja luonnon keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen ja
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ihmisyytemme sisäisen ja ulkoisen olemuksen yhdentyminen
kokonaisvaltaiseksi elämän kokemiseksi.
Nykyiset pyrkimyksemme ratkaista elämäntapamme luomia
ongelmia, eivät ole riittäviä, koska ne eivät kyseenalaista tätä
juurisyytä eli nykyistä elämäntapaamme ja sitä ylläpitäviä
taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä. Tarvitsemme uuden
tavan järjestää elämämme ja yhteiskuntamme. Palaaminen aiempien
maailmankuvien tarjoamiin ratkaisuihin ei ole mahdollista, koska
juuri niiden kyvyttömyys ratkaista nykyisen maailmamme luomia
haasteita, loi uuden laajemmalle tietoisuudelle perustuvan
maailmankuvan niitä ratkaisemaan. Siksi on mentävä eteenpäin.

Kun me muutumme, maailma muuttuu
Uuden elämäntavan ja yhteiskunnan luominen on mahdollista. Me
voimme muuttua, muuttaa omaa todellisuuden, elämän ja maailman
näkemistämme ja tehdä tämän avulla elämäntapamuutoksen
omassa
elämässämme
ja
järjestelmämuutoksen
yhteiskunnassamme. Tämä edellyttää tietoisuuden evoluution
hyväksymistä eli sen, että me kehitymme ihmisinä ja elämän
osallisina elämän evolutiivisessa prosessissa.
Meidän omat elämänvalintamme ja tekomme luovat sen maailman,
jossa elämme ja tekojemme ja valintojemme kautta maailma
muuttuu, kunhan tarpeeksi moni ihminen osallistuu näihin tekoihin.
Tämä edellyttää tietoisen evoluution ymmärtämistä eli sen, että me
itse voimme vaikuttaa evoluution etenemiseen sen osallisina.
Kun luovumme nykyisestä todellisuuttamme määrittävästä
todellisuus- ja ihmiskäsityksestä ja elämäntavastamme, niin sen
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tilalle syntyy uusia sisältöjä ja toimintaa, jotka korvaavat aiempaan
elämäntapaan kuuluneet sisällöt. Uudet elämänsisällöt syntyvät
luonnollisesta suhteestamme omaan itseemme, toisiimme, luontoon
ja maailmaan.
Elämäntapamuutoksen tekeminen luo meille uusia arvoja ja uuden
maailmankuvan, jotka antavat näille muutoksille hyväksynnän ja
tekevät uudesta elämäntavastamme luonnollista ja mielekästä.
Uudet arvot, maailmankuva ja elämäntapa hajottavat nykyistä
maailmaamme määrittävät rakenteet ja järjestelmät, koska ne
menettävät aiemmin nauttimansa tuen ja luovat uudet yhteistä
elämäämme määrittävät käytänteet ja mallit näiden tilalle.
Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Meidän on
nyt mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme
meiltä itseltämme.
Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus ja se tähtää
luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen,
jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.
Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen,
osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja luonnollisesta
yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä. Emme elä enää
ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa
maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä
toistemme ja muun elämän kanssa, luovat meille uuden vahvan
yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin
maapalloommekin.
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Uusi aika on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään
maailman sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme
sellaisena kuin me todellisuudessa olemme. Se on seikkailu, jossa
menemme eteenpäin elämämme ja todellisuutemme joka tasolla me olemme itse tämän seikkailumme sankari ja konna. Uusi aika on
matka, jossa menemme sinne, missä kukaan ei ole vielä ollut - se on
matka todellisuuteen. Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme
todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.
Tiivistäen
Mitä ”uusi aika” tarkoittaa – mitä meidän on tehtävä sen
luodaksemme? Ainakin seuraavat 4 asiaa pitäisi toteutua:
1. Meidän tulee vapautua itseä, erillistä omakuvaamme, luovista
uskomuksistamme,
jotka
ylläpitävät
kestämätöntä
elämäntapaamme ja erillisyyttämme toisistamme ja luonnosta,
2. meidän tulee katsoa elämäämme ja maailmaa elämän
näkökulmasta, ei itsekeskeisestä ihmisnäkökulmasta,
3. meidän tulee nähdä se, kuinka olemme ihmisinä ja yhteiskuntina
kehittyneet evolutiivisessa prosessissa ja nähdä kuinka se lupaa
mahdollisuuden mennä eteenpäin ja
4. että vain teot merkitsevät – meidän tulee itse elää kestävästi,
vetää pois tukemme nykyiseltä järjestelmältä, toimia
esimerkkinä muille ja toimia tavalla, joka luo uutta kestävämpää
yhteiskuntaa ja maailmaa.
Mutta mikäli emme tuota 1. kohdan vapautta saavuta riittävissä
määrin, niin silloin usein nuo muutkin kohdat jäävät toteutumatta.
Uuden ajan vaatimukset ovat kovia, mutta niin ovat haasteemmekin
– pelastaa itsemme ja luonnon monimuotoisuus ja elinvoimaisuus.
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Kun me muutumme ja muutamme elämäntapaamme, niin maailma
muuttuu. Meidän tarvitsee alkaa elää uudella tavalla ja saada tästä
uudesta elämäntavasta yleisesti hyväksytty tapa elää, niin maailma
muuttuu – ei heti eikä nopeasti, mutta varmasti ja pysyvällä tavalla.
Ja tämän perustaksi tarvitsemme uuden elämäkeskeisen perustan.

Tule mukaan uuteen aikaan
Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman panoksesi ”uuden
ajan talkoisiin” ja osallistua siihen antamalla sitä, missä juuri sinä olet
hyvä − oman innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi. Uusi aika on juuri
sen näköinen kuin mitä me siitä yhdessä teemme.
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