JOHDANTO – AIKAMME HAASTEET
Luonnos tulossa olevaan kirjaan UUSI AIKA JA ELÄMÄ.
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Maailmamme on pulassa
Meitä on liian paljon, maapallomme väestö kasvaa koko ajan ja
erityisesti aineellisia resursseja kuluttavia ihmisiä on yhä enemmän ja
jatkuvasti kasvava määrä. Tuotantotapamme ei ole ekologisesti
kestävä, vaan se rasittaa luontoa merkittävästi ja koko ajan yhä
enemmän. Käytämme jo nyt maapallomme resursseja yli sen
luonnollisen uusiutumiskyvyn ja tuoton – syömme maapallon raakaainevarantoja ja elollista pääomaa koko ajan. Maapallomme
elottoman ja elollisen luonnon ja elämän monimuotoisuus vähenevät
koko ajan ja heikentävät elämän ja myös ihmisen ekologista perustaa,
josta olemme kaikki riippuvaisia. Näin ollen elämän tulevat
mahdollisuudet maapallollamme ovat uhattuina. Taloudellinen ja
sosiaalinen eriarvoisuus on jo kaikkien nähtävissä esimerkiksi
Internetin välityksellä, ja se aiheuttaa sotia, valtataisteluja,
terrorismia, väkivaltaa ja vihaa eri taloudellisten ja sosiaalisten
ryhmien ja ihmisten välillä.
Olemme uhmaamassa olemassaolomme ekologisia perusteita ja
tuhoamassa yhä nopeammin ja kiihtyvämmällä vauhdilla
elinolosuhteita ja -mahdollisuuksia maapallollamme ja asettamassa
ihmiskunnan tulevaisuuden ja myös muun elämän tulevaisuuden
vaakalaudalle. Maapallon luonto ja sen monimuotoiset eliölajit
maksavat jo kovaa hintaa ihmiskunnan kestämättömän toiminnan
johdosta sukupuuttojen ja yhä supistuvan elinpinta-alan ja mahdollisuuksien muodossa – kohta on meidän aikamme maksaa
”kovaa hintaa” toimintamme vaikutuksista. Tieteellinen ja
teknologinen kehitys, jonka
avulla olemme
pyrkineet
aiheuttamiamme ongelmia ratkaista – siinä kovinkaan hyvin
onnistumatta − on myös saavuttamassa kriittisen rajan elämää
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luovien ja ylläpitävien prosessien manipuloimisessa. Tämä voi jo
lähitulevaisuudessa aiheuttaa todellisia yllätyksiä ja muutoksia
ekologisessa elämän tasapainossa.
Kaiken kaikkiaan kehitys eri muodoissaan on nopeaa ja jatkuvasti
eksponentiaalisesti kiihtyvää, ja tämä on vähentämässä
reagointiaikamme aivan liian lyhyeksi. Muutokset ja uudet ongelmat
vyöryvät päällemme, ja olemme jatkuvassa yhä uusien tulipalojen
sammutuksessa. Aikaa suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen elämän
ekologisen perustan ja monimuotoisuuden sekä ihmiskuntamme
elinmahdollisuudet
turvaavien
ratkaisujen
suunnitteluun,
testaamiseen ja toteuttamiseen ei enää jää tarvittavissa määrin.
Tosiasiat maailmantilastamme ovat seuraavia:
▪

▪

▪

▪

elämme yli maapallomme uusiutuvien luonnonvarojen vuotuisen
kasvun − olemme ekologisen näivettymisen ja romahduksen
tiellä,
taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteemme ja
suojaverkkomme ovat murentumassa ja hävittämässä
hyvinvointivaltiomme
−
olemme
hyvinvointivaltion
näivettymisen ja romahtamisen tiellä,
taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen
eriarvoisuuden kasvu on luonut pienen valtaa ja varallisuutta
hallitsevan eliitin ja suuren massan, jonka elinmahdollisuudet
kapenevat ja huononevat koko ajan − olemme elämämme
näivettymisen ja romahtamisen tiellä ja
tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat hämärän peitossa,
emmekä näe mahdollista maailmaa ja tulevaisuutta edessämme
− olemme toivomme näivettymisen ja romahtamisen tiellä.
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Ja muita uhkiamme ovat ainakin seuraavat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

eliö- ja eläinlajien massasukupuuton aiheuttama biodiversiteetin
väheneminen
maaperän saastuminen ja eroosio
maailman keuhkojen eli sademetsien häviäminen ja
hävittäminen
merten kalakantojen romahtaminen ja jätteiden kerääntyminen
meriin
ruoantuotannon
yksipuolistuminen
geenimuokkauksen
johdosta
geenimanipulaatio ja sen mahdolliset haittavaikutukset ja
onnettomuudet
tappavat virukset ja niistä mahdollisesti puhkeavat pandemiat
puhtaan veden väheneminen monissa osin maailmaa
globaalin talousjärjestelmän eriarvoistava vaikutus, joka
vaikeuttaa köyhimpien ihmisten elinmahdollisuuksia
terrorismi, sodat ja kasvava väkivalta
elinolosuhteiden
huononemisesta
ja
luonnonvarojen
ehtymisestä mahdollisesti syntyvä pakolaistulva ja sen
aiheuttama kaaos ja anarkia.

Euroopan ja myös Suomen todellisia haasteita ovat mm.:
▪ miten hyvinvointia luodaan ja jaetaan työnjälkeisessä
Euroopassa
▪ miten puretaan finanssijärjestelmän ja velkatalouden korttitalo
ilman romahdusta
▪ miten siirrymme öljynjälkeiseen uusiutuvaan energiatuotantoon
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▪
▪

▪

miten
vastaamme
ilmastonmuutoksen
ja
globaalin
eriarvoisuuden luomaan pakolaistulvaan ja muihin ääri-ilmiöihin
miten luomme uuden, aidosti demokraattisen ja kansalaisia
kuulevan poliittisen järjestelmän, joka kykenee ratkaisemaan
edellä mainittuja haasteitamme niin valtioiden, Euroopan kuin
maailmankin tasolla
miten hillitsemme väestönkasvua ja takaamme ruoan
riittävyyden kaikille − vaihtoehto ei voi olla se, että annamme
osan ihmiskuntaamme yksinkertaisesti kuolla pois, koska me
emme halua jakaa käytettävissä olevia, elämälle välttämättömiä
hyödykkeitä: ruokaa, vettä, lääkkeitä yms.

Ja kyllähän tähän listaan pitää vielä lisätä ainakin se, miten estämme
ja vältämme epävakaiden valtioiden ja niiden johtajien luoman sodan
ja jopa ydinsodan uhkan − kuinka puramme mahdollisuuden
joukkotuhoon.
Maailmamme ja Suomi sen mukana ovat kohtaamassa aikakauden,
joka haastaa länsimaisen elämäntapamme ja jopa olemassaolomme.
Me olemme ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen murroksen, jopa
romahduksen edessä, mikäli emme muuta länsimaista
elämäntapaamme ja tapaamme järjestää yhteiskuntamme ja
taloutemme. Se ei ole pitkällä tähtäimellä enää mahdollinen.
Olemme ajautumassa maailmaan, jota määrittävät
▪

▪

maapallomme elinolosuhteita rajusti ja ennakoimattomasti
muuttava ilmastonmuutos ja luonnon biodiversiteetin ja
uusiutuvan biokapasiteetin heikkeneminen,
yhä haavoittuvammaksi käyvä globaali finanssi- ja
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▪

▪

▪

pankkijärjestelmämme, joka uhkaa globaalia talousjärjestelmää
ja yhteiskuntarauhaa yhä useammin ”puhkeavine kuplineen”,
taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuuden kasvusta nousevat
ääriliikkeet, kansannousut, vastakkainasettelu, väkivalta ja
terrorismi,
valtiollisen
itsemääräämisoikeuden
heikentyminen
velkavetoisen julkisen talouden ja yhä syvenevän globaalin
talousintegraation ja vapaakauppasopimusten vuoksi ja
kaikesta edellä mainitusta aiheutuva uhka globaalin
maailmanjärjestyksen
murtumisesta
ja
ajautumisesta
pahimmillaan kaaokseen ja kaikkien sotaan kaikkia vastaan, kun
taistelu yhä niukemmiksi käyvistä luonnonvaroista ja niiden
luomasta hyvinvoinnista käynnistyy toden teolla.

Elämme murrosten aikakautta
Elämme nyt aikakautta, joka muuttaa kaiken sen, mihin olemme
elämässämme ja yhteiskunnissamme tottuneet viimeisten
vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana. Se pakottaa meidät
luomaan aivan uusia ratkaisuja taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.
”Me emme voi ratkaista aikamme ongelmia, sillä ajattelulla ja
tietoisuuden tasolla, jolla ne ovat syntyneet”, kuten Einstein on hyvin
viisaasti todennut. Nykyinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen
todellisuus ja sen eri instituutiot perustuvat mekanistiseen ja
materialistiseen, ns. newtonilaiseen todellisuuskäsitykseen, ja juuri
tämä todellisuuskäsityksemme on osoittautumassa puutteelliseksi ja
riittämättömäksi aikamme ongelmien ratkaisemisessa. Nopeasti ja
ennakoimattomasti muuttuva ja kriisiytyvä maailma tuo eteemme
koko ajan uusia haasteita, joita emme voi ratkaista niillä keinoilla ja
välineillä, joita nykyinen todellisuuden näkemisemme tapa ja laajuus
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meille tarjoavat. Me tarvitsemme nyt uutta ajattelua, tietoisuutta ja
uutta todellisuuden näkemisen paradigmaa, nähdäksemme
vallitsevan todellisuutemme ja maailmamme sekä sen luomien
ongelmiemme todelliset syyt. Tätä Einsteinin peräänkuuluttamaa
uutta ajattelua ja uutta paradigmaa kutsumme ”uudeksi ajaksi”.
Meidän tulee nyt
▪
▪
▪

nähdä nykyinen maailmamme ja Suomi sen osallisena ”eimahdolliseksi”,
ymmärtää, miksi olemme pulassa globaalisti, Euroopassa ja
Suomessa ja
laajentaa todellisuutemme tulkintaa ja tapaa omaksumalla uusi
todellisuuden näkemisen paradigma ja avata näin tietä ”uuteen
aikaan”.

Me tarvitsemme uutta, orgaanista, elämä- ja evoluutiokeskeistä
todellisuuskäsitystä, joka luo meille aivan uuden maailmankuvan ja
arvot. Ne muuttavat käyttäytymistämme ja avaavat silmämme
näkemään uudet ratkaisut, joita aikamme meiltä vaatii niin globaalisti
kuin Suomessakin. Onneksi meillä länsimaissa on juuri nyt
avautumassa ns. evolutiivinen muutosikkuna ja uusi tietoisuus on
myös heräämässä. Tietoisuuden evoluutio eli meidän
biopsykososiaalinen kehityksemme seuraavalle tietoisuuden ja
todellisuuskäsityksen tasolle, tarjoaa meille avaimet ongelmiemme
ratkaisemiseksi, mutta meidän itsemme on tämä ”uusi aika” valittava
ja tehtävä siitä totta. Olemme aloittamassa tietoisen evoluution
aikakauden, jossa me itse olemme aktiivisia toimijoita ja uuden luojia
ja joka onnistuessaan vie meidät kohti kestävää ja vapaaseen
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ihmisyyteen perustuvaa mahdollista maailmaa.

Tulevaisuus on mahdollinen
Tulevaisuus on mahdollinen, mutta meidän itsemme on tehtävä siitä
mahdollinen. Meidän on herättävä ja avauduttava elämälle ja
nähtävä nykyinen todellisuutemme sellaisena kuin se on.
Tulevaisuutemme on uhattuna globaalien kriisiemme kautta ja
selviytymisemme on kiinni vain meistä itsestämme. Vain nykyisyyttä
ylläpitävistä uskomuksista vapaat ihmiset pystyvät tekoihin, joilla on
vaikutusta ja merkitystä. Me olemme tulevaisuus tai sitä ei ole
lainkaan. Vapaiden ihmisten ekologisesti, eettisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti
kestävä
maailma
on
tavoitteemme
ja
mahdollisuutemme.
Tule mukaan vapaan ja aidon elämän, evoluution ja ihmisyyden
kannattajien joukkoon. Tehdään maapallostamme yhteinen
kotimme. Kotimme, jossa elämme ilman uskomuksiemme luomia
rajoja ja vastakohtia. Kotimme, jossa elämme vapaina todellista ja
aitoa ihmisyyttä ilmentäen ja kunnioittaen.
Tule mukaan luomaan yhteistä näkemystä maapallosta ja sen
elämästä yhteisenä elämämme perustana ja kokemaan ikiaikainen
yhteenkuuluvuutemme maapallon, evoluution ja elämän kanssa. Me
olemme yhtä kaiken elämän kanssa ja tämä yhteytemme poistaa
omakuvamme
luoman
erillisyyden
ja
siitä
syntyneen
kärsimyksemme. Me olemme jo vapaita, mutta uskomuksemme ovat
kahlinneet meidät erillisyyteen.
Tule mukaan laajentamaan elämäsi näkökulmaa globaaliksi,
evolutiiviseksi ja kokonaisvaltaiseksi ja oivaltamaan yhteinen
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vapautemme ja tulevaisuutemme; näkemään elämä ja sen rikkaus
sellaisena kuin elämä sen meille parhaimmillaan tarjoaa; näkemään
oman elämäsi vajavaisuus ja oivaltamaan todellinen vapautesi ja
elämän oma tahto elämäsi todellisena luonteena ja elämään se
todeksi tässä ja nyt. Kun olet vapaa ja avoin elämälle, elämä on avoin
sinulle.
Tulevaisuus on mahdollinen, mutta se edellyttää, että ymmärrämme
tulevaisuutemme olevan yhteinen ja riippuvainen meidän itsemme
luomien rajojen ja vapauden ilmentämisen esteiden avaamisesta. Me
voimme elää rajallisella maapallolla aitoa ja vapaata elämää, mutta
se edellyttää, että heräämme aikamme todellisuuteen nyt, yhteinen
tavoitteemme ja tulevaisuutemme muistaen ja sitä kunnioittaen.
Vapaiden ihmisten kestävä maailma on mahdollinen ja
mahdollisuutemme. Se on mahdollinen. Tehdään se yhdessä.
Tehdään se nyt.

Kysymys on sinun tulevaisuudestasi
Me olemme liian vahvoja luonnolle ja liian itsekkäitä. Olemme
muodostuneet uhaksi itsellemme ja luonnolle ja tämä ilmenee mm.
▪
▪
▪
▪
▪

ihmisten ja yhteisöjen pahoinvointina ja kärsimyksenä,
hyvinvointiyhteiskunnalta on perusta murtumassa,
talousjärjestelmä ja demokratia ovat ajamassa itseänsä
nurkkaan,
taistelu resursseista voimistuu ja
maapallon ekologinen elämää turvaava perusta on murtumassa.

Me emme voi ratkaista ongelmiamme samalla tietoisuuden tasolla,
jolla ne ovat syntyneet. Me olemme vankeina nykyisessä
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”kestämättömässä”
todellisuuskuplassamme,
olemme
yksilökeskeisiä ja yritämme ratkaista yhteisiä ongelmiamme yksin.
Kehitys ja tuhon tie on voimistunut vasta viime aikoina, emmekä ole
vielä ymmärtäneet tilannettamme oikein.
Maapallo on ainoa ja yhteinen kotimme kaiken elämän kanssa.
Maapallon biosfäärin monimuotoisuus ja elinkelpoisuus on elämän
välttämätön ehto. Olemme ajautumassa kestämättömään
tilanteeseen ja elinmahdollisuutemme kaventuvat merkittävästi.
Emme voi ratkaista ihmisyytemme aiheuttamia ongelmia nykyisen
maailmanjärjestyksen ja todellisuuskuplamme sisällä. Meidän on
muutettava elämämme kestäväksi ja vastuulliseksi. Kestävä maailma
edellyttää vapaata ihmisyyttä, koska vain vapaat ihmiset haluavat ja
pystyvät muuttamaan käyttäytymistään perusteellisesti. Vapaa
ihmisyys on ”olla avoin mahdolliselle ja läsnä elämälle” – elämää
elämän luonnollisen kehityksen varassa.
Vapaan ihmisyyden ja kestävän maailman visio ja sen kautta syntyvä
luottamus sen toteutumiseen ja tämän luottamuksen lunastaminen
erillisestä omakuvasta luopumalla, luo merkityksen ja tarkoituksen
elämällemme.
Vastaväitteitä
▪
▪
▪
▪

ei yksi ihminen voi mitään tehdä – se on taistelua tuulimyllyjä
vastaan
ei ihmistä voi muuttaa – olemme mitä olemme
järjestelmää ei voi muuttaa – taistelu on turhaa, järjestelmä on
liian suuri
kyllä tiede ja teknologia keksivät ratkaisun, sitten kun on pakko –
kuten se on luvannut meille
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▪
▪
▪

vastuu on päättäjien ja poliitikoiden – ei pienen ihmisen
mitään ei enää voi eikä kannata tehdä – toivo on jo mennyt
evoluutio ratkaisee ongelman – ei ihmisen tulekaan jatkaa
elämäänsä ”elämän syöpänä”

Unelmamme vapaasta ihmisyydestä ja kestävästä maailmasta
vapauttaa meidät näistä uskomuksistamme. Se luo meille
luottamuksen ja elävän yhteyden elämän omaan luovaan prosessiin
ja elämään itseensä. Tämä vapauttaa meidät pelostamme ja luo
elämän kunnioittamisen, sisäisen rauhan ja rakkauden, jotka sitten
vapauttavat meidät elämään todellisuudessa. Elämä todellisuudessa
antaa elämällemme merkityksen ja tarkoituksen, jotka eivät tarvitse
muuta kuin luottamuksen elämään itseensä, sellaisena kuin se
kauttamme ilmentyy. Uudet vapautuneet ihmiset aloittavat uuden
elämän vallankumouksen ja muuttavat maailman - sinä voit olla
”perhosen siivenisku”, joka muuttaa kaiken.
Tee valinta maailman ja ihmisen puolesta, tulevaisuuden puolesta.
Haasta itsesi, näe todellisuus sellaisena kuin se on, etsi muita elämän
puolesta taistelevia, yksin olet yksin. Ota ensimmäinen askel ja muuta
arkeasi, siitä se lähtee. Oletko ongelma vai ratkaisu? Päätös on sinun.
Kysymys on sinun tulevaisuudestasi, sinun elämästäsi. On tullut aika
sinun ottaa vastuu omiin käsiisi. Maailman ja ihmiskunnan
tulevaisuus ja sinun tulevaisuutesi ovat sama asia.

Tarvitsemme uuden kertomuksen ja maailmankuvan
Maailmankuvamme on se ”suuri kertomus”, jonka kautta arvioimme
ja tulkitsemme maailmaa, päätämme mikä on oikein ja mikä väärin,
mikä hyvää ja pahaa, mikä tavoiteltavaa ja mikä vältettävää.
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Maailmankuvamme luo todellisuutemme ja antaa elämällemme
raamit – tiedostimme sitä tai emme.
Maailmankuvamme on syntynyt opituista ja opetetuista
uskomuksista, jotka ovat aiemmille sukupolville olleet riittäviä ja
tarpeellisia, turvallisuutta luovia ja elämää määrittäviä totuuksia. Nyt
maailma on kuitenkin muuttunut siinä määrin, että nämä
uskomukset ovat viemässä meidät ojasta allikkoon.
Meidän on vaihdettava maailmankuvaamme ja luovuttava meille
tuhoisista uskomuksistamme. Meidän on luotava uusi, elämälle
myönteinen, vapaata ihmisyyttä kunnioittava ja ekologisesti,
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää elämäntapaa tukeva kertomus
– kertomus uudesta ajasta ja maailmasta, joka on mahdollinen.
Tämä on mahdollista, kun haastamme itsemme näkemään
ympäröivän maailman ja oman sisäisen totuutemme, sellaisena kuin
ne ovat. Ymmärrämme, että uskomuksemme ovat luoneet nykyisen
kestämättömän maailman ja elämäntapamme. Me voimme luoda
uuden kertomuksen ja maailmankuvan, joka ei ole enää ristiriidassa
oman itsemme ja tulevaisuutemme kanssa.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ilmasto on epävakaa ja nopeassa muutoksessa,
finanssijärjestelmämme on uhkapeliä ja romahdusvaarassa,
talousjärjestelmämme on ahneuden sokaisema ja suuryritysten
vallassa,
yhteiskuntiemme sosiaalinen eheys on rikki,
poliittinen demokraattinen järjestelmämme on kykenemätön
muutokseen ja on talouden talutusnuorassa,
hyvinvointia luodaan velkarahalla,
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▪
▪
▪
▪
▪

taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus
toivottomuutta ja luovat epätoivoisia tekoja,
sodat ja väkivalta ajavat ihmiset pakolaisiksi,
ympäristömme tila huononee,
elämälle välttämättömät luonnonvarat supistuvat,
resurssisodat uhkaavat

kasvattavat

… mutta muuten elämä on ihanaa ja talouskasvu pelastaa meidät.
Tulisiko jo ymmärtää, että maailmankuvassamme on jotakin pielessä,
kun saavutuksemme ovat tuollaisia. Maailmankuvamme on ajamassa
meidät eloonjäämistaisteluun ja vahvimman oikeuteen. Sitäkö
todella haluamme?

Tarvitsemme uutta elämän tietoisuutta
Luodaksemme uuden elämän perustan ja elämän, joka loisi
edellytykset maapallon elonkehän, ihmisen ja luonnon
pelastamiselle, tulee meidän sopeuttaa elämämme kestävän ja
vastuullisen elämän moraalisiin ja ekologisiin reunaehtoihin meille
itsellemme mielekkäällä tavalla. Emme me pelasta elämää ja luontoa
ennen kuin olemme pelastaneet itsemme. Me olemme ajautuneet
tilanteeseen, jossa tulevaisuutemme ja eloonjäämisemme ovat
riippuvaisia meidän itsemme tekemistä valinnoista ja päätöksistä.
Meidän tulee ihmiskuntana nopeasti päättää, haluammeko säilyä
lajina ja osana luonnon monimuotoisuutta, vai kuolla sukupuuttoon
ja hävitä maapallolta ikuisiksi ajoiksi. Nykyinen länsimainen
elämäntapamme ja sen leviäminen kaikkialle maapallolla elämisen
perustaksi ja tavoitteeksi, ei ole mahdollista ilman, että
maapallomme luonnolliset rajat ylitetään. Pystymme toki jatkamaan
nykyistä menoamme vielä melko pitkään, mutta inhimillistä ja
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elämisen arvoista elinympäristöä ja -mahdollisuutta emme pysty
enää kaikille nykyisille maapallomme asukkaille ja tuleville
sukupolville
tarjoamaan.
Elämisestä
tulee
kamppailua
eloonjäämisestä.
Säilyäksemme lajina muiden lajien joukossa ja jotta toimintamme
pysyisi luonnon asettamissa kestävissä rajoissa, tulee meidän luoda
“uusi elämän tietoisuus”. Uusi perusta elämisen tavallemme ja
globaalille maailmanjärjestykselle syntyy yhdistämällä hyvän elämän
ja elämän tarkoituksen etsimisemme, henkisyyden tarpeemme ja
ekologinen maailmankuva. Ekologinen maailmankuva edellyttää
sopeutumistamme osaksi luonnon kiertokulkua, jossa luonnon
kestokyky ja sen säilyminen elinvoimaisena asettavat rajat kaikelle
toiminnallemme. Uusi kokonaisvaltainen ekologinen maailmankuva
luo meille uuden yhteisen tarinan ja tavoitteen paremmasta
tulevaisuudesta. Ekologinen maailmankuva edellyttää luonnon
kunnioittamista elämän lähteenä ja ylläpitäjänä sekä sen
hyväksymistä, että luonnolla ja kaikilla sen osallisilla on luontainen
arvonsa meistä riippumatta. Tavoitteenamme tulee olla pelastaa
sekä meidät itsemme, että luonto. Ja tämä on tehtävä kestävällä
tavalla siten, että elinmahdollisuudet maapallollamme säilyvät
tuleville sukupolville ja luonnon monimuotoisuus ja elinvoimaisuus
säilyvät ja luovat sitä kautta mahdollisuuden luonnolliseen ja hyvään
elämään maapallolla.
Meidän tulee luopua nykyisestä ekologisesti kestämättömästä
länsimaisesta kuluttamiseen ja jatkuvaan kasvuun perustuvasta
elämäntavastamme, joka tuhoaa maapallomme elonkehän ja
aiheuttaa sen kautta luonnolle ja meille itsellemme
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia säilyä hengissä. Ilman uutta
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maailmankuvaa ja tietoisuutta, jotka kumpuavat uudesta
evoluutionäkemyksestämme ja uuden tieteen ja kosmologian
luomasta todellisuuskäsityksestämme, emme tule tästä suuresta
murroksestamme selviämään. Me olemme evoluution kärkiolentoina
nousseet asemaan, jossa mikään ei voi meidän toimintaa lyhyellä
tähtäimellä rajoittaa, paitsi mahdollisesti me itse. Vapaaehtoinen
sopeutumisemme luonnon kestäväksi osaksi ja osaksi luonnon
kiertokulkua, ja että antaisimme myös muille elonkehän jäsenille
elinmahdollisuuden nyt ja tulevaisuudessa, vaatii meiltä uudenlaista
suhdetta sekä luontoon että meihin itseemme. Uuden ekoeettisen
maailmankuvan ja evolutiivisen tietoisuuden kautta tapahtuva
”uudestisyntyminen” mahdollistavat sopeutumisemme ekologisiin
reunaehtoihin ilman, että luopumisen pakko ja tuska aiheuttavat
ylitsepääsemätöntä
muutosvastarintaa
ja
henkilökohtaista
ahdistusta ja menettämisen pelkoa. Terve luontosuhde ja luonnon
kokeminen kaiken elämän lähteenä ja ylläpitäjänä sekä
elämyksellisenä ja virikkeellisenä elinpiirinä ja kokemismaailmana,
täyttävät tyhjyyden tunteen, joka meille syntyy, kun luovumme
nykyisestä elämäntavastamme. Se luo uuden elämänsisällön ja perustan meille länsimaisille ihmisille.
Moraaliset ja ekologiset reunaehdot hyväksyessämme annamme
itsellemme sekä muille elonkehän jäsenille mahdollisuuden säilyä
myös seuraavalle vuosituhannelle ja luomme samalla itsellemme
hyvän elämän edellytykset. Me suostumme näihin reunaehtoihin
joko vapaaehtoisesti tai tuhoudumme. En usko, että tiede, tutkimus,
teknologia tai globaali päätöksenteko pystyvät tai ehtivät saamaan
aikaan tarvittavan muutoksen meissä ja toimintatavoissamme tai
pakottamaan meidät sopeutumiseen. Muutoksen tulee lähteä meistä
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itsestämme. Me olemme se muutos, jota tarvitsemme nyt.
Olemmeko tarpeeksi viisaita tarttumaan tähän mahdollisuuteen?
Me olemme ihmislajina pystyneet biologisen evoluution luomien
hyvin kehittyneiden aivojemme ja kulttuurievoluution avulla
nousemaan asemaan, jossa meitä ei uhkaa enää mikään muu kuin me
itse. Me olemme levittäytyneet joka paikkaan maapallolla ja
lisääntyneet voimakkaasti viimeisten satojen vuosien aikana.
Olemme kehittäneet muulle luonnolle ylivoimaisia teknisiä
apuvälineitä ja teknologiaa selviämään kamppailussamme muiden
lajien kanssa. Olemme onnistuneet tässä tehtävässämme niin hyvin,
että olemme muodostuneet uhaksi omalle olemassaolollemme ja
maapallomme elonkehälle. Meidän luontainen pyrkimyksemme
hallita luontoa ja toimia omaksi eduksemme on saavuttanut sellaisen
voiman ja tehokkuuden, että evoluutio ja luonnon
itsesäätelymekanismit eivät pysty tätä enää hallitsemaan ja
korjaamaan, ei ainakaan ihmisen aikaperspektiivissä. Olemme
luoneet tilanteen, jossa tulee pohdittavaksi Pentti Linkolan esittämä
toteamus "Onko ihminen mahdollinen laji?" Tulemmeko
ihmiskuntana häviämään muiden sukupuuttoon ajamiemme lajien
kanssa ja jäävän unohduksiin luonnon evoluution merkillisenä
poikkeuksena vai emme?
Meidän tulee omaksua uusi vastuullinen roolimme ja tehtävämme
evoluution tietoisena kanssaluojana ja -toimijana. Meidän tulee
siirtyä tietoisen evoluution vaiheeseen, jossa pyrimme itse omalla
toiminnallamme luomaan edellytykset elämän pelastumiselle.
Näkemykseni on, että pelkäämme kohdata sen totuuden, että
olemme hävittämässä omalla toiminnallamme suuren osan
maapallomme elämästä ja aiheuttamassa oman lajimme
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sukupuuton. Pelko on meidän vaistonvarainen biologinen ja
kulttuurinen itsesuojeluvaistomme, joka suojelee nykyistä
elämäntapaamme ja kamppailua muuta luontoa vastaan ja aiheuttaa
liian pitkälle mennessään lopulta meidän tuhoutumisen. Elämän
kunnioittaminen ja evolutiivisen tehtävämme ymmärtäminen on
luonnon oma itsesuojeluvaisto, joka suojelee elämää ja saa meidät
huomaamaan oman kulttuurimme tuhomekanismit. Meidän tulee
löytää uusi maailmankuva ja elämän tietoisuus ja nousta seuraavalle
tietoisuuden, ajattelun ja toiminnan tasolle, jotta pystymme
ongelmamme ratkaisemaan.

Tarvitsemme uutta ratkaisua
Olemme nyt ihmiskuntana suuren murroksen äärellä, jossa siirrymme
materialistisesta maailmankuvasta ja elämisen tavastamme
tietoisuuden ja ymmärryksen aikakauteen. Tuo aikakausi
mahdollistaa ekologisesti, eettisesti, sosiaalisesti ja henkisesti sekä
taloudellisesti kestävän ja vastuullisen elämän ja elämäntavan meille
kaikille. Nyt elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa totutut
totuudet ja toimintatavat menettävät jatkuvasti tehoaan. Tämä
maailma on kohtaamassa ihmiskunnan historiassa vertaansa vailla
olevia ongelmia ja haasteita, kuten ilmastonmuutos. Olemme
kehittyneet valtavasti ja saavuttaneet sellaisen aseman maapallolla,
että meitä ei enää uhkaa mikään muu kuin me itse. Ja itse meidän on
myös ongelmamme ratkaistava.
Viimeiset vuosikymmenet ovat todistaneet sen, että se
maailmankuva ja tekninen, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, joka
on tuottanut kaiken sen hyvän, mitä se kieltämättä on tuottanut, on
nyt muodostumassa meille ihmiskuntana ja koko maapallon eliöstölle
uhaksi. Einsteinin toteamus on osoittautumassa paikkansapitäväksi:
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”Emme voi ratkaista ongelmiamme samalla ajattelulla ja tietoisuuden
tasolla, jolle ne ovat syntyneet.” Meidän tulee siirtyä mekanistisesta
newtonilaisesta maailmankäsityksestämme ja -kuvastamme
orgaaniseen, elämään ja tietoisuuteen perustuvaan luonnolliseen
maailmankäsitykseen ja -kuvaan. Tämä paradigman muutos näkyy jo
murroksina
kosmologisessa,
tieteellisessä,
uskonnollisessa,
ekologisessa, yhteiskunnallisessa ja liiketaloudellisessa ajattelussa ja
todellisuuskäsityksessä. Tällä hetkellä uusi kosmologia ja uusi fysiikka
ovat tässä murroksessaan jo pitkällä, ja niiden näyttäessä tietä ovat
myös yhteiskunnallinen, taloudellinen ja uskonnollinen ajattelu
löytämässä tämän uuden maailmankäsityksen. Murrokset perustuvat
kasvavaan tietoisuuteemme ja maailmamme kompleksisuuden
kasvuun, jotka puolestaan kumpuavat tietoisuuden, elämän ja siis
myös ihmisen evoluutiokehityksestä kohti korkeampia tietoisuuden
tiloja. Se, miten näemme ja ymmärrämme maailmamme ja ihmisen
kehityksen ja roolin sen osana, ratkaisee sen, miten elämme ja
toimimme. Uusi maailmankuvamme tulee näin ollen muuttamaan
elämäntapamme ja sen, kuinka järjestämme yhteiskuntamme,
taloutemme ja sosiaalisen elämämme.

Emme hallitse enää elämäämme
Eläminen kehittyneissä teollisuusmaissa on muuttumassa ja osin jo
muuttunut niin monimutkaiseksi ja kaoottiseksi, että emme pysty
siinä enää kovin hyvin tai helposti luomaan itsellemme tarvittavaa
turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta, joka mahdollistaisi
meille psyykkisesti terveen elämisen mahdollisuuden. Olemme
kadottaneet elämälle sisällön ja merkityksen antavan korkeamman
tarkoituksen ja käpertyneet omakuvamme ja mielemme
todellisuuteen, jotta pystyisimme elämään hallitsemattomassa
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maailmassa. Sosiaaliset ja yhteisölliset elämää tukevat rakenteet ja
järjestelmät ovat myös hajoamassa, eikä uusia ole vielä tarvittavassa
määrin kyetty luomaan tai edes hahmottamaan. Murenemassa ovat
mm. hyvinvointivaltio laajana elämän turvaverkostona ja perhe,
suku, uskonto yms. yhteisöllisenä turvasatamana. Olemme
purkamassa vanhaa ilman että meillä olisi tietoa uudesta elämän
sosiaalisesta ja yhteisöllisestä perustasta.
Oman kehon ja mielenterveyden hallinta ja yläpitäminen eivät ole
enää useinkaan luonnollista, vaan ne on välineellistetty,
medikalisoitu ja tuotteistettu osaksi elämänhallinnan yhä kasvavia
markkinoita. Yritämme ostaa terveyttä ja hyvinvointia, kun emme
sitä enää luonnostaan osaa ylläpitää emmekä luoda itse osana
tavallista elämäämme ja elintapojamme. Niin ihmisen kuin
maapallommekin vaakalaudalla olevan kohtalon ja tulevaisuuden
tuoma, yhä paremmin tiedostettu, globaali pahoinvointi on
lisääntynyt ja luonut meille oman pahoinvointimme lisäksi globaalin
olemassaolon ja elämisen ahdistuksen. Elämän ja todellisuuden
näkemisen ja luomisen konteksti on meillä monesti aivan liian suppea
ja mekanistisen, materialistisen ja objektiivisuuden kahlitsema.
Emme tunnista tietoisuuden evoluution merkitystä ja vaikutusta
arvojemme ja maailmankuviemme muodostumisessa emmekä
todellisen, uskomuksistamme vapaan tietoisuuden olemusta.
Olemme sulkeneet itsemme tähän pieneen vallitsevaan
todellisuuskuplaamme. Se onkin luonnollista pyrkiessämme
sulkemaan
kaoottisen
ja
monimutkaisen
maailman
ulkopuolellemme, mutta se ei ole kuitenkaan riittänyt poistamaan
yksilöllistä ja globaalia pahoinvointiamme. Oman itsemme
tunteminen, kokeminen ja näkeminen perustuvat monella kehomme
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ulkoiseen olemukseen, sen terveyteen (tai sairauteen) ja siitä
saatavaan nautintoon, tunteidemme ja ajatustemme luomaan
erilliseen ja erityiseen omakuvaan, jota pyrimme jatkuvasti
parantamaan, kehittämään ja täydellistämään. Tämä kehoon ja
mieleen samaistuminen eristää meidät todellisesta itsestämme ja
kytkee erillisen ja erityisen omakuvamme jatkuvasti muuttuvaan
ulkoiseen todellisuuteen eikä itse elämään, jonka voimme tunnistaa
läsnäolon myötä todelliseksi itseksemme.

Tarvitsemme vahvan vision, jota kohti kulkea
Meillä on vaihtoehto nykyiselle yltiökapitalistiselle talous- ja
finanssijärjestelmälle, joka ei ole ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävällä pohjalla, sekä näennäisdemokraattiselle
poliittiselle järjestelmällemme, joka ei kykene ratkaisemaan
aikamme haasteita riittävän nopeasti. Me voimme osallistua
aktiivisesti oman elämämme ja tekemiemme elämänvalintojen
myötä maailmamme muuttamiseen vapaammaksi, kestävämmäksi ja
paremmaksi. Näin voisimme tiivistää ”uuden ajan” visiomme.
Kaikki nykyiset elämäämme määrittävät taloudelliset, poliittiset ja
sosiaaliset rakenteet ja niiden välityksellä tapahtuva vallankäyttö
ovat vallitsevan modernin ja postmodernin maailmankuvamme ja
arvomaailmamme
sekä
mekanistismaterialistisen
todellisuuskäsityksemme tuotoksia ja ne muuttuvat, kun muutamme
näitä todellisuutemme perusteita. Vaikka emme voi ennustaa
tulevaisuuttamme konkreettisella ja arjen tasolla, niin me voimme jo
nyt nähdä ja ymmärtää, mille perustalle tulevaisuutemme tulee
muodostumaan. Voimme nähdä mitkä ovat ne uudet arvot,
maailmankuvat ja todellisuuskäsitys, jotka tulevaisuutemme
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maailman luovat, jos vain onnistumme menemään eteenpäin
kehityksessämme niin yksilöinä kuin yhteisöllisestikin.
Uusi mahdollinen maailma ja vapaan ihmisyyden ja kestävän
maailman malli ja sen toteutusmallit eri elämänaloilla eivät toteudu,
ellemme me itse toimi niiden puolesta omassa elämässämme.
Ratkaistaksemme aikamme haasteet ja luodaksemme uuden
paremman maailman, tarvitsemme vahvan vision ja tavan, jolla sen
voimme toteuttaa. Me tarvitsemme uuden maailman vision ja tien
kulkea eteenpäin.

Eikö olisi jo aika?
60- ja 70-luvulla syntyi useita joukkoliikkeitä − mm. rauhanliike,
naisasialiike, ympäristöliike, ihmisoikeusliike − ja vallalla oli yleinen
vapautuminen konservatiivisista arvoista ja moraalisista kahleista −
seksuaalinen vapautuminen näkyvimpänä. Nämä yhdessä loivat
postmodernin maailman uudet arvot ja ihanteet, jotka kuitenkin
jäivät modernin maailman ja materialistisen kulutusyhteiskunnan
varjoon ja josta ne ovat nyt uudestaan heräämässä. Nyt olemme
vastaavassa tilanteessa kuin 60- ja 70-luvulla, jolloin Vietnamin sota
toimi herättäjänä. Nyt herättäjiä ovat
▪

▪

▪

uusliberalistinen ja eriarvoistava kapitalistinen talous- ja
finanssijärjestelmä, joka tuhoaa yhteiskuntia sisältä käsin ja joka
on nyt saanut myös poliittisen järjestelmän vangikseen velan
avulla,
ilmastonmuutos ja luonnon ekosysteemin uhanalaistuminen
saasteiden ja muiden ympäristövaikutusten johdosta, joita yhä
kasvava kulutusyhteiskuntamme tuottaa ja
tarkoituksettomuuden tunteen leviäminen ja toivon ja
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tulevaisuuden uskon hiipuminen etenkin nuorison parissa. Sitä
uhkaa syrjäytyminen kasvavan työttömyyden johdosta, jota
yhteiskuntamme ja hyvinvointivaltiomme ei enää pitkään pysty
omilla toimillaan kompensoimaan.

Nyt nämä muutosajurit ovat myös yhä enenevässä määrin globaaleja
ja koskettavat kaikkia yhteiskuntia eri puolilla maailmaa.
60- ja 70-luvuilla kysymys oli vapautumisesta perinteisistä arvoista ja
moraalisista kahleista kohti demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa
maailmaa, jossa myös ympäristöasiat otettaisiin huomioon. Paljon
hyvää on tehty, mutta kehitys ei ole ollut riittävä. Mistä nyt on
kysymys 2010-luvulla ja eteenpäin? Aiemmin oli kyse
kansalaisoikeuksien saamisesta ja niiden puolustamisesta. Nyt kyse
on velvollisuuksistamme ihmisyyttä ja maapalloa kohtaan, joita
luomamme järjestelmät ja elämäntapamme uhkaavat. Kyse on yhä
niukemmiksi käyvien resurssien jakamisesta oikeudenmukaisesti
ihmiskunnan kaikkien jäsenten kesken. Kyse on resurssisodan
välttämisestä ja heikoimpien puolustamisesta tässä. Toisaalta on
kyse uuden, kestävämmän ja vastuullisemman maailman luomisesta
sekä uuden toivon ja uskon luomisesta tulevaisuuteen.
Ihmiskunnan suurin ”vihollinen” on ihminen itse ja hänen
puutteellinen, rajallinen ja laajuudeltaan vaihteleva tietoisuutensa,
joka syntyy evolutiivisesta maailmankuvien ja kulttuurien
”eriaikaisuudesta” ihmisten, kulttuurien ja sosiaalisten järjestelmien
välillä. Vain tämän eriaikaisuuden ja elämän kehitykseen sisältyvän
erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen vievät meitä eteenpäin
kohti vapaata ihmisyyttä ja kestävää maailmaa. Ratkaisu ei löydy
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yhdestä uudesta maailmankuvasta, vaan juuri monien eri
maailmankuvien hyväksymisestä ja yhteisen edun ymmärtämisestä ja
”pakosta”. Maapallo on yhteinen kaiken elämän perusta, joka
yhdistää meidät samaan ”kohtalonyhteyteen”, halusimme sitä tai
emme. Jos emme näe maailmaamme mahdollisena ja yhteisenä,
olemme kiinni näköalattomuudessa ja voimattomuudessa, jotka
alistavat meidät passiivisuuteen ja epätoivoon maailman ja
maapallon tilan käydessä yhä heikommaksi ja elinolosuhteidemme
käydessä yhä sietämättömämmäksi − ja elämästämme tulee taistelua
jatkuvasti niukkenevista resursseista.
Missä ovat uuden ”ihmisvelvollisuusliikkeen” aktivistit, taiteilijat,
älymystö, edelläkävijät? Mistä tämä uusi liike nousee, ja mikä on sen
liikkeelle saava voima tai tapahtuma? Miten saamme ihmisten
sydämet ja mielet avautumaan mahdollisuudelle luoda uusi vapaa
ihmisyys ja kestävä maailma − mahdollisuudelle pelastaa itsemme ja
tulevaisuutemme? Kaikki tarvittavat välineet meillä on jo
käytettävissämme. Mitä vielä odotamme? Kuinka kauan meidän
tarvitsee vielä kärsiä ja alistua avuttomuudellemme ja
passiivisuudellemme?
Kuinka kauan vielä elämme onnellisuuden tavoittelumme unessa?
Kulutusyhteiskunta on meille onnea luvannut, mutta ei ole pystynyt
lupaustaan lunastamaan. Kuinka kauan suostumme hiljentämään
todellisen kaipuumme ja sisäisen tietomme, jotka meillä jo ovat?
Kuinka kauan teeskentelemme olevamme tietämättömiä ja
voimattomia? Eikö olisi jo aika herätä, katsoa todellisuutta suoraan
silmiin ja kantaa se vastuu, joka meille nyt lankeaa? Eikö olisi jo aika?
Paljon on kysymyksiä ja vielä vähän vastauksia. Muutoksen tuulet
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puhaltavat jo ja se hetki lähenee, jolloin heräämme unestamme ja
otamme tulevaisuutemme omiin käsiimme. Emme tuhotaksemme
itseämme ja luontoamme, vaan luodaksemme sen ”unelman
paremmasta maailmasta” jonka sydämessämme tiedämme olevan
mahdollista. Jokainen meistä voi tämän päätöksen tehdä vain itse ja
herätä unesta, vaikka siihen ei tukea olekaan kovin paljon vielä
odotettavissa. Jokainen tämän päätöksen sydämessään tehnyt
kuitenkin tietää, että se on päätös, jota ei lopulta voinut olla
tekemättä.
Olemmeko liian mukavuudenhaluisia? Eikö uhka ole vielä tarpeeksi
konkreettinen, uhkaava ja lähellä? Olemmeko sitoneet itsemme jo
liian tiukasti modernin maailmamme uneen ja kahleisiin? Emmekö
pääse irti, vai miksi emme herää todellisuuteen, joka meitä uhkaa jo
nyt ja tulevina vuosina? Kysymys ei ole uuden, paremman talous- tai
poliittisen järjestelmän luomisesta, jotta voisimme jatkaa rahan,
materian ja kuluttamisen untamme, vaan siitä, että luomme uuden
tavan elää ja toimia harmoniassa luonnon ja toistemme kanssa.
Elämällemme on löydettävissä uusi tapa tuottaa onnellisuutta,
todellista onnellisuutta ja hyvinvointia, jota me kaikki kaipaamme. Ja
se alkaa päätöksestä herätä.
Milloin sinä olet valmis tähän päätökseen?

Mistä nousee uusi ihmisvelvollisuuksien liike
Keskiajalla kirkot ja uskonnot olivat vallanpitäjiä ja määrittivät sen,
miten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien tuli elää. Ne olivat
vallankäyttäjiä ja elämämme auktoriteetteja. Tämä vallankäyttö johti
kuitenkin tilanteeseen, jossa ne eivät enää tarjonneet ihmisille hyvän
elämän edellytyksiä eivätkä pystyneet tarjoamaan sen ajan ihmisille
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ja yhteisöille vastauksia aikansa haasteisiin. Uskontojen ja kirkkojen
tarjoama todellisuus- ja ihmiskäsitys, maailmankuva ja arvot eivät
enää olleet riittäviä selittämään maailmaamme, sitä miten se
kehittyy ja menee eteenpäin ja miten meidän tulisi elämämme
järjestää. Tarvittiin uutta elämisen perustaa ja tiede tuli tilalle
todellisuuden määrittäjäksi ja uudeksi auktoriteetiksi. Tiede avasi
meille aivan uuden näkymän maailmankaikkeuteen, elämään ja sen
evoluutioon ja tarjosi uusia ratkaisuja, joita vallitsevat olosuhteet ja
ihmiset tarvitsivat. Olemme eläneet viimeiset sadat vuodet tieteen
vallankumousta ja sen tuottamat uudet ratkaisut esimerkiksi
lääketieteessä ja teknologian hyödyntämisessä ovat luoneet nykyisen
teknisen maailmamme ja pidentäneet elinikäämme merkittävästi. Ja
nyt tieteen rinnalle on tullut myös talous määrittämään sitä, miten
elämme ja miten yhteiskuntamme rakennamme.
Kaikkea toimintaamme säätelee nykyisin raha- ja finanssijärjestelmä,
suuryritykset ja näiden luoma taloudellinen eliitti ja poliittinen eliitti,
joka
on
tämän
talouseliitin
talutusnuorassa
osittain
vastentahtoisesti, mutta myös omasta halustaan. Taloudesta on
muodostunut aikamme uusi auktoriteetti, joka päättää mihin meillä
on varaa ja mihin ei. Tämän lisäksi vallitseva raha-, talous- ja
poliittinen järjestelmä ja sen edustama elämäntapa ja
kulutusyhteiskunta ovat ajaneet meidät tilanteen, jossa luonnon
tuhoutuminen ja ilmastonmuutos uhkaavat elämäämme ja
maapallomme elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. On tullut
jälleen aika tehdä irtiotto aikamme auktoriteetista, aivan kuten
teimme irtioton uskontojen ja kirkon vallasta. Nyt tarvitsemme
irtiottoa suuryritysten, talouden ja poliittisen eliitin vallasta. Meidän
tulee riisua niiden valta ja luoda tilalle uusi tapa hallita elämäämme
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ja palauttaa elämämme maapallomme ja ihmisyytemme kestäviin
rajoihin. Olemme vaadittavan suuren murroksen jo aiemmin tehneet,
joten se on mahdollista tehdä myös nyt.
Mitä siis tilalle tällä kertaa? Meidän tulee palauttaa elämämme
määrittämisen oikeus ja valta siihen meille itsellemme ja antaa
maapallomme määrittää ne ekologiset rajat, joissa meidän tulee
elämäämme elää. Meidän tulee luoda yhteisestä ihmisyydestämme
ja maapallomme ekologisuudesta uusi auktoriteetti, joka määrittää
sen, miten voimme elää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävää ja vastuullista elämää. Vaihtoehdoiksi on tarjottu ns.
resurssipohjaista taloutta, jossa kaikilla maailmamme ihmisillä on
oikeus
välttämättömiin
elämisen
resursseihin
ja
ns.
osallisuusyhteiskuntaa, jossa me itse voimme vaikuttaa ja määrittää
sen, miten elämämme järjestämme ilman erillistä ja eriarvoistavaa
vallankäyttöä. On ehdotettu myös, että tarvitsemme jonkinlaisen ns.
maailmanneuvoston, joka koordinoi ja valvoo sitä, että emme toimi
oman ihmisyytemme ja maapallomme etujen vastaisesti. Nähtäväksi
jää miten nämä käytännössä toteutamme ja kuinka pitkä siirtymäaika
tässä tarvitaan. Kiihtyvällä tahdilla huononeva maapallomme
ekologinen tilanne ja ilmastonmuutos, jatkuvasti romahduksen
partaalla oleva raha- ja finanssijärjestelmä ja tarvittaviin päätöksiin
kykenemätön poliittinen eliitti, asettavat oman, melko lyhyen
aikaikkunan suurelle murrokselle ja irtiotolle talouden vallasta. Tämä
irtiotto kannattaisi kuitenkin aloittaa jo hyvissä ajoin ennen
romahdusta, sillä kaaoksen keskellä uuden maailman luominen on
varmasti monin verroin hankalampaa, kun kamppailemme
selviytymisestä.
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Jotta irtiotto talouden vallasta olisi mahdollista, tulee meidän tehdä
irtiotto ihmiskeskeisyydestämme ja itsekkyydestämme ja löytyy uusi
suhde niin omaan itseemme, toisiimme, luontoon kuin
maapalloommekin ja löytää tapa elää, joka ei ole enää ristiriidassa
itsemme ja maapallomme kanssa. Meidän tulee tehdä irtiotto
maailmasta, joka ei ole kestävä eikä mahdollinen enää kauan. Irtiotto
kestämättömästä maailmasta ja elämäntavastamme – irtiotto rahan
ansaitsemisen ja kulutuksen oravanpyörästä ja stressistä,
epäterveellisistä elämäntavoista ja aikapulasta. Irtiotto suuryritysten,
talouden ja politiikan ylivallasta ja alamaisena olemisesta – irtiotto
niiden tukemisesta ja ylläpitämisestä omien elämänvalintojemme ja
toimiemme kautta. Jotta nämä irtiotot olisivat mahdollisia, tulee
meidän ymmärtää, että kysymys on riippuvuudesta ja
ehdollistumisesta
tähän
nykymaailmamme
”normaaliin”
elämänmenoon. Kyse on riippuvuudesta, jonka erillinen luotu
omakuvamme on saanut aikaiseksi, rakentaessaan omaa
identiteettiään ja kuvaa itsestään. Tämä riippuvuus ei kuitenkaan
luonnollisestikaan ole me itse – vain riippuvuuden luoma omakuva,
josta voimme siis myös vapautua.
Kun alamme tehdä näitä irtiottoja, niin tulemme saamaan eriasteisia
vieroitusoireita. Ne ovat ajatuksiimme ja erityisesti kehoomme
tallentunutta tunne-energiaa, joka purkautuu, kun alamme luopua
riippuvuuksistamme. Kun nämä kulutusyhteiskunnan ”myrkyt”
poistuvat kehostamme ja mielestämme, alkaa uusi luonnollinen
elämäntapa ilmentää itseään. Ja kun olemme kerran päässeet eroon
näistä riippuvuutta aiheuttaneista tekijöistä ja kärsineet niihin
liittyneet vieroitusoireet, niin se on sitten sillä selvä. Luonnollinen
elämä on normaalia ja luonnollista ja on vaikea käsittää miten
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”koukussa” olemme
elämäämme.

olleetkaan

aikaisempaan

”normaaliin”

Tarvitsemme aivan uutta elämäkeskeistä todellisuuskäsitystä, joka
näkee maailmankaikkeuden ja elämän jatkuvasti itseään uudistavana
ja eteenpäin vievänä prosessina ja positiivisen ihmiskäsityksen, jossa
emme ole enää erillisiä, oman itsemme ja toistemme kanssa
kamppailua käyviä yksilöitä, vaan yhtä ja samaa elämää kaiken muun
elämän kanssa. Uusi evolutiivinen ja ekologinen maailmankuvamme
ja jakamista, välittämistä, osallisuutta ja yhteistä ihmisyyttämme,
maailmaamme ja maapalloa korostavat arvot luovat uuden kestävän
ja vastuullisen elämäntavan ja tekee tulevaisuudestamme ja
maailmastamme mahdollisen myös pitemmällä tähtäimellä.

Meillä on unelma uudesta ajasta
Uusi aika on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda vapaa ihmisyys ja
ihmiskunta, joka elää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävässä ja vastuullisessa maailmassa.
Uusi aika aloittaa ”toisen valistuksen ajan” Se on 21. vuosisadan
”eloonjäämisoppi”, jossa vapaus, vastuu, luovuus ja kestävyys
antavat uuden perustan − uuden todellisuuskäsityksen ja
maailmankuvan meille kaikille.
Meillä on unelma ”uudesta ajasta”, ajasta, jolloin elämän
monimuotoisuus, ihmisten erilaisuus ja kulttuurien rikkaus sekä
luonnon arvostaminen elämämme yhteisenä perustana ovat
rikkautta ja itsestäänselvyys. Ne eivät enää ole syynä
vastakkainasettelulle, oman edun tavoittelulle, yli oman osuuden
ottamiselle maapallomme rajallisista resursseista tai syynä ihmisten
väliseen epätasa-arvoon ja epäinhimilliseen kohteluun.
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Meillä on unelma ”uudesta maailmasta ja ihmiskunnasta”,
ihmiskunnasta, joka on päässyt sovintoon itsensä, maailmamme ja
maapallomme kanssa. Tuo maailma perustuu jakamiseen ja
kunnioittavaan toistemme kohteluun. Tuo maailma on yhteinen ja
oikeudenmukainen.
Meillä on unelma ”uudesta ihmisyydestä”, ihmisyydestä, jossa ne,
joilla on, ovat valmiita jakamaan sen niiden kanssa, joilla ei ole. Näin
ei tapahdu siksi, että se olisi hyväntekeväisyyttä, tai siksi, että
antaisimme siitä, mitä meillä on yli oman tarpeen. Näin tapahtuu
siksi, että me kaikki elämme samalla ja jakamattomalla maapallolla ja
olemme sen vuoksi oikeutettuja saamaan oman osuutemme
maapallon ja maailman tarjoamista resursseista. Kysymyksessä on
unelma ihmisyydestä, jossa jokainen saa oman osansa, ei enempää
eikä vähempää.
Meillä on unelma ”uudesta vapaasta ja luonnollisesta elämästä”,
elämästä, jossa jokainen voi toteuttaa omaa itseänsä ja
taipumuksiansa siten kuin on hyväksi itselle ja muille. Sitä elämää
kuvastaa elämänilo, vapaus ja vastuu.
Meillä on unelma ”uudesta Suomesta”, Suomesta, jossa luonnollinen
oppiminen ja kasvaminen lapsuudessa ja kaikilla koulutustasoilla ja
elämänaloilla luovat innovatiivisen ja uutta luovan perustan
elämällemme, taloudellemme ja yhteiskunnallemme. Siinä Suomessa
itsensä toteuttaminen yrittäjänä tai yrittäjämäisesti ovat
elämäämme merkitystä ja ansaintaa antava elämäntapa. Se Suomi
kokeilee rohkeasti uusia teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita ja
näyttää tietä ”mahdolliseen maailmaan”. Se Suomi elää ekologisesti,
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla. Se
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Suomi on vapaan ihmisyyden esitaistelija.
Meillä on unelma ”vapauden kesästä”. Sinä kesänä heräämme
näkemään ja kokemaan yhdessä, että tämä unelma ”mahdollisesta
maailmasta” on mahdollinen ja edessämme. Sinä kesänä tästä
unelmasta tulee todeksi elettävää todellisuutta ja elämää, ei enää
pelkkiä aikomuksia ja puheita, vaan tekoja yhdessä yhteinen
vastuumme ja velvollisuutemme tuntien. Meillä on unelma, että
jonakin päivänä tämä on mahdollista ja totta.

Näihin kysymyksiin haemme vastauksia
Uusi aika ja suuri murros
Uusi aika - uusi mullistava kertomus elämästä ja ihmiskunnan
tulevaisuudesta.
▪
▪
▪

Olemme ihmiskuntana pulassa - mistä ratkaisu?
Uusi aika on 2. valistuksen aikakausi - mitä se tarkoittaa?
Mitä tarkoitamme "uudella ajalla" - mikä muuttuu
maailmassamme?

Suuri murros - olemme tekemässä seuraavaa kvanttihyppyä
vapaaseen ihmisyyteen ja kestävään maailmaan.
▪
▪
▪

Olemme lähestymässä evolutiivista kvanttihyppyä - mitä tämä
tarkoittaa?
Suuri murros muuttaa käsityksemme todellisuudesta,
itsestämme, elämäntavastamme ja maailmastamme - miksi?
Miten voimme tämän kvanttihypyn uuteen ihmisyyteen tehdä?

Uusi aika ja luonnollinen elämä
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Luonnollinen elämä - onko meidän mahdollista luopua kuvitellusta
maailmastamme ja elää siinä mitä on, ei siinä mitä on ollut tai voisi
olla.
▪

▪

Nykyinen elämämme perustuu uskomuksiin ja kuvitelmiin siitä,
miten pitäisi elää - mikä muuttuu, kun näemme todellisuuden
sellaisena kuin se on?
Miten luovumme kuvitellusta elämästä ja alamme elää siinä mitä
on eli todellisuudessa?

Uusi todellisuuden ja itsemme näkemisen paradigma
Ihmisyytemme monet ulottuvuudet ja niiden merkitys itsellemme ja
elämällämme, me tarvitsemme nyt uutta näkemys itsestämme.
▪

▪

Me emme ole muuttumattomia - me kehitymme ja laajennamme
tietoisuuttamme ja näkemystä omasta itsestämme - kuka minä
oikein olen?
Miten varmistan sen, että menen kehityksessäni eteenpäin?

Todellisuuden näkemisen eri tavat ja tulkinnat, me tarvitsemme nyt
uutta todellisuuden näkemisen paradigmaa.
▪

▪

Todellisuus on niin kuin sen "haluamme" nähdä - nyt
tarvitsemme uutta "suoraan näkemisen" tapaa - mikä on
oikeastaan totta?
Miten voin vaihtaa todellisuuden näkemisen tapaa?

Me olemme se muutos, jota maailmamme tarvitsee
Me teemme sen muuttamalla omaa elämäntapaamme ja näkemystä
omasta itsestämme.
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▪

▪

Maailma muuttuu, kun me muutumme - me olemme uuden
maailman luojia - miten pääsemme irti nykyisestä - miten
teemme sen?
Miksi ”hiljainen vallankumous” on ainoa todellinen vaihtoehto
todelliseen muutokseen?
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