VAPAA IHMISYYS, YHTEISKUNTA JA MAAILMA
Luonnos tulossa olevaan kirjaan UUSI AIKA JA ELÄMÄ.
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Uusi elämä vapaudessa
Haluatko löytää aidon itsesi ja vapautua elämääsi kahlehtivista
riippuvuuksista ja elämisen stressistä elämään, joka on aidosti
vapaata ja elämänmakuista? En anna sinulle uusia elämäntaitoja,
vaan annan sinulle rohkeuden ja sisäisen voiman löytää vapaan ja
luonnollisen elämän. Elämän, joka kumpuaa elämän todellisen
luonteen ymmärtämisestä, sisäisestä tietoisuudesta ja rohkeudesta
ja varmuudesta sen kokemiseen.
Se on täyttä ja aitoa elämää sekä vapautta valita aina oikein, kun teet
elämäsi ratkaisuja ja päätöksiä ja elät elämääsi. Kun saavutat tämän
uuden elämän tietoisuuden vapautesi kautta, olet vapaa elämään
omaa elämääsi siten kuin sitä parhaimmillasi ja täydellisimpänäsi voit
elää.
Uudessa, tietoisuuden kehittymiseen perustuvassa vapaassa ja
luonnollisessa elämässä on kyse uudesta evoluutiopohjaisesta ja
kokonaisvaltaisesta (integraalisesta) maailmankäsityksestä ja kuvasta sekä todellisuuden selkeästä havaitsemisesta. Kyse on
vapaasta elämästä, jonka löydämme, kun vapaudumme elämämme
riippuvuuksista ja identiteettimme kiintymisestä niihin sekä
vallitsevan kulttuurimme vaikutuksista. Uusi näkemys elämästä avaa
sinulle pääsyn elämän ja luovuuden, todellisuuden syntymisen ja
tietoisuuden kehittymisen saloihin.
Se avaa oven uuteen
luonnonmukaiseen, kokonaisvaltaiseen, vapaaseen ja kestävään
elämäntapaan. Se antaa sinulle ymmärryksen todellisuuden
syntymisestä ja sen tulkinnasta ja kuinka itse voit siihen vaikuttaa. Se
antaa sinulle mahdollisuuden luovuuteen, josta et ole osannut edes
uneksia.
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Uusi elämä vapaudessa ei sisällä mitään yliluonnollista, tieteellisesti
selittämätöntä tai uskonnollista. Se perustuu uuteen kosmologiseen,
tieteelliseen, biologiseen ja evolutiiviseen näkemykseen elämästä ja
sen kehittymisestä sekä ihmisen roolista sen osana. Me kaikki
voimme saavuttaa tämän vapauden ja hyödyntää sen
mahdollisuuksia oman elämämme luomisessa ja ilmentämisessä.
Sinun tämän hetkinen tietoisuutesi, tahdonvoimasi ja
päättäväisyytesi määrittävät sen ajan, jonka tarvitset uuden elämän
ja vapauden sisäistämiseen ja viemiseen arkeesi.
Muuttuva maailma ja globaalit uhkat edellyttävät meiltä nyt uutta
elämän paradigmaa, joka pelastaa ihmiskunnan ja maapallon
monimuotoisuuden ja elinkelpoisuuden. Uusi elämän paradigma
tarkoittaa
▪
▪
▪
▪
▪

uutta suhdetta omaan itseemme,
muutosta materialistiseen ja yksilökeskeiseen elämäntapaamme,
uutta kestävää ja luonnollista suhdetta luontoon ja
maapalloomme,
kokonaisvaltaista näkemystä ihmisen, luonnon ja kosmoksen
ykseydestä ja
uskonnon, tieteen ja humanismin yhteensovittamista elämämme
kestäväksi perustaksi.

Meidän
tulee
edetä
nopeasti
ihmiskeskeisestä
maailmankäsityksestämme
luonnolliseen,
vapauteen
ja
tietoisuuteen perustuviin maailmankäsityksiin, joissa rakkaus
elämään poistaa pelon ja vapauttaa meidät elämään, joka on
sopusoinnussa luonnon kanssa. Tietoisuus elämästä, evoluutiosta ja
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kosmoksesta poistavat aikaamme sopimattomat uskomuksemme ja
vapauttavat meidät aitoon, todelliseen elämään, jossa olemme
aktiivisia ja tietoisia evoluution edistäjiä.
Tämä vaatii meiltä uutta ihmiskäsitystä, joka edellyttää luopumista
egoistisesta omakuvasta ja toiseudesta. Se on vapautumista
todelliseen itseyteen ja uuden yhteisöllisyyteen ja tietoiseen
evoluutioon perustuvan ihmisyyden luomista. Tämä vaatii meiltä
luonnollista maailmankuvaa, joka edellyttää
▪
▪
▪

mekanistisesta ja materialistisesta maailmankuvastamme
luopumista,
vapautumista näkemään ihmisen, luonnon ja kosmoksen ykseys
ja kohtalonyhteys ja
uuden globaaliin tietoisuuteen, ekologiseen ja eettiseen
maailmankäsitykseen
perustuvaa
ihmiskunnan
eli
maailmanyhteisön luomista.

Meidän tulee ymmärtää elämää kokonaisvaltaisesti ja vapautua
elämälle, joka itsessään riittää elämisen, kokemisen ja olemisen
perustaksi. Syntyy uusi ekoeettinen elämänfilosofia, joka luo meille
kaikille yhteisen elämän arvoperustan ja kutsumuksen elämän
pelastamiseksi.
Uusi elämän paradigma on tällä hetkellä syntymässä ja se näkyy
murroksina eri elämän alueilla kuten tieteessä, kosmologiassa ja
evoluutiotutkimuksessa. Uusi, lähinnä kvanttifysiikkaan perustuva
tieteen todellisuuskäsitys, on luomassa tieteellistä vahvistusta ja
perustaa tälle uudelle elämän paradigmalle. Uusi kosmologia ja
evoluutiotutkimus ovat avaamassa silmiemme eteen elävän, itseään

4

jatkuvasti uudistavan universumin. Se perustuu uuteen näkemykseen
evoluutiosta elävien kehittyvien järjestelmien muodostamana
ekosysteeminä.
Tietoiseen evoluutioon ja henkiseen kasvuun perustuvien uusien
henkisyysoppien ja elämänkäsitysten esiinmarssi on myös alkanut ja
ne ovat luomassa uutta henkisyyttä, joka ei tarvitse perinteisiä
uskontoja henkisyyden ja hyvän elämän tavoittelemiseen. Globaalit
ekologiset, sosiaaliset, eettiset ja taloudelliset ongelmat ovat
puolestaan pakottamassa meidät muuttamaan elämäntapaamme
kestävälle pohjalle. Liiketoiminnassa ollaan siirtymässä yhä
enemmän ekologisia ja eettisiä tekijöitä huomioivaan arvolähtöiseen
liiketoimintaan ja yritystoiminnassa hyödynnetään elävien
organismien periaatteita ja lainalaisuuksia luonnonmukaisemman ja
ihmisläheisemmän toiminnan aikaansaamiseksi.
Murrokset eri elämän aloilla perustuvat kasvavaan tietoisuuteemme,
joka kumpuaa 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
elämän perusta tulee näin ollen muuttamaan elämäntapamme ja sen
kuinka järjestämme yhteiskuntamme, taloutemme ja sosiaalisen
elämämme.
Olemme suuren murroksen äärellä, jossa siirrymme materialistisesta
maailmankäsityksestämme ja elämisen tavastamme tietoisuuden ja
ymmärryksen aikakauteen, joka mahdollistaa ekologisesti, eettisesti,
henkisesti ja sosiaalisesti kestävän elämäntavan meille kaikille.
Olemme
ihmiskuntana
aloittamassa
uutta
tietoisuuden

5

evoluutiovaihetta, joka toivottavasti mahdollistaa lajimme säilymisen
ja sille paremman tulevaisuuden. Ehkäpä ilmastonmuutos ja sen
torjuminen avaavat silmämme tarvittavalle maailmankäsityksemme
muutokselle ja nopeuttaa sitä riittävästi. Aika on käymässä vähiin –
muutummeko tarpeeksi nopeasti?

Vapaudesta nousee uusi elämä
Vapaassa tietoisuudessa on kysymys sen oivaltamisesta, että siinä ei
ole mitään, mitä sinulla ei jo olisi. Se on yhteistä ja samaa kaikille
ihmisille iästä, sukupuolesta, rodusta tai eletystä elämästä
riippumatta. Ainoa este sen oivaltamiseen on kuvitelmamme, että
olemme se mitä tunteemme ja ajatuksemme ovat. Vapaan
tietoisuuden oivallettuamme ja sen kautta elämäämme eläessämme
huomaamme, että siinäkään ei ole mitään mitä pitäisi osata, oppia tai
tehdä. Elämä itse kertoo meille kaiken tarvittavan – meidän tarvitsee
vain elää. Yksinkertaista, mutta niin vaikeaa – mielelle.
Uudessa, toisen evoluutiovaiheen todellisuudessa, todellisuus
muuttuu ulkoisesta maailmasta sisäiseen maailmaan ja
todellisuuteen. Ongelmat saavat ratkaisunsa sisältä käsin, eivät ulkoa
käsin. Edellisten maailmankuvien arvomaailmat ja aatteet ja niiden
mukaisesti toimivat ihmiset ja heidän käyttäytymisensä tulevat
sinulle näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Sinulle syntyy ymmärrys ”eri
todellisuuksien maailmasta”. Ymmärrys ensimmäisen egopohjaisen
evoluutiovaiheen arvomaailmoista ja maailmankuvista antaa sinulle
ymmärryksen muiden ihmisten ”rajoittuneisuuksista”. Se poistaa,
aiemmin meissä kaikissa herkästi syntyneen, ärsyyntyneisyyden
muita kohtaan. Meille syntyy evolutiivinen näkemys todellisuudesta,
joka yhdistää uskonnon, tieteen ja humanismin yhdeksi
kokonaisvaltaiseksi näkemykseksi. Maailma näyttäytyy ”avoimena ja
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mahdollisena”, toivo herää ja ahdistuneisuutemme luonnon,
maailman ja ihmiskunnan tulevaisuudesta vähenee.
Vapaudessa egomme eli ehdollistunut mielemme väistyy ja
todellinen itseytemme ottaa ohjakset käsiinsä. Oman itsemme
näkeminen erillisenä muusta elämästä ja kiinnostus toiseutta
kohtaan katoavat ja meistä tulee eheitä. Tarve korostaa itseäsi
vähenee ja aito kiinnostus muita ihmisiä kohtaan herää. Kiinnität
uudella tavalla huomiota omaan mieleesi ja kehoosi - niiden
eheytyminen ja tervehtyminen alkaa luonnollisesti ja omaehtoisesti.
Kuoleman ja elämisen pelkomme väistyy ja tilalle tulee elämän
kunnioittaminen ja elämän ykseyden ymmärtäminen. Sisäinen rauha
ja elämän ilo tulevat elämän tarkoituksen etsimisesi aiheuttaman
stressin tilalle. Elämässäsi on löytämisen riemua, ”menee niin hyvin,
että hävettää”, vaikka et vielä osaakaan itsellesi selittää, miksi näin
on. Kehomme ja mielemme vapautuvat ”puristuksesta”, oleminen on
kevyttä kuin pumpulissa. Tietoinen läsnäolo tulee kiireen ja
pyrkimisen tilalle ja ”ajattomaan hetkeen romahtaminen” poistaa
normaalin aikakäsityksen – aika pysähtyy.
Olosi voi olla vieraantunut normaalissa maailmassa. Tarpeesi
osallistua normaaliin elämänmenoon vähenee alkuvaiheessa, mutta
vilkastuu entisestään löytäessäsi uuden yhteisöllisyyden itsestäsi.
Tunne on kuin vapautuneella vangilla pitkän tuomion jälkeen:
maailma näyttää hyvin erilaiselta, vapaus hämmentää, mutta takaisin
entiseen et halua enää mennä.
Läsnäolo ja hetkessä eläminen luovat sinulle tekemisen helppoutta ja
keskittymiskykyä. Sinun ei tarvitse pohtia eilistä eikä tulevaa koko
ajan. Intuitiivinen tietäminen antaa varmuuden oikeista päätöksistäsi
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ja siitä mitä sinun tulee tehdä. Vapautemme antaa mahdollisuuden
ja kyvyn valita aina oikein.
Luonnollinen luovuus herää pakotetun tietämisen ja luovuuden
tilalle. Elämän kokemisen herkkyys ja avoimuus uusille asioille
kasvavat ja kykysi myös lähteä niitä itse kokeilemaan lisääntyy.
Tietoinen ajattelu eli mietiskely ja oman itsesi kuuntelu tulevat osaksi
arkipäivääsi. Elämäntapasi tervehtyvät ja tarpeesi riippuvuutta
tuottaviin asioihin häviävät. Niistä luopuminen onnistuu sinulta nyt
helpommin kuin aiemmin.
Protestanttinen työetiikka ja työn välttämättömyys väistyvät.
Kiinnostuksesi tavalliseen ”egojen väliseen” rakkauteen ja
seksuaalisuuteen vähenevät, ja sen tilalle tulee tarve vapaiden
ihmisten väliseen kumppanuuteen. Ystäväpiirisi ja sosiaaliset
suhteesi vaihtuvat tai muuttuvat uudelle pohjalle. Hakeutuminen
vapauden omaavien pariin käynnistyy.
Muutokset elämässämme ovat suuria ja lupaukset uudesta vapaasta
ja luonnollisesta elämästä voivat sinusta tuntua aivan liian vaikeilta
tai jopa mahdottomilta saavuttaa. Olisin itse varmaankin samaa
mieltä kanssasi, ellei näin olisi omalla kohdallani käynyt, ja ellen olisi
nähnyt tuota kaikkea totena omassa arjessani. Edellä kuvattu ei siis
ollut teoriaa, vaan suoraan omasta ja muiden vapaiden elämästä ja
arjesta.
Vapaus on läsnä olevaa, luonnollista ja tietoista elämää - elämää siten
kuin elämä itse sitä elää. Vapaus on elämää tässä ja nyt, luonnon
omassa rytmissä ja jatkuvasti siitä tietoisena ollen. Vapaana elämme
elämää, joka ylittää biologisen ja kulttuurisen evoluution luomat
rajoitteet todellisuuden näkemisellemme ja elämämme elämiselle.
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Elämämme on kaiken todellisuuden ilmentävän ja sen potentiaalin
omaavan tietoisuuden evoluutiota ja sen edelleen kehittämistä. Se
on tietoista evoluutiota, jossa me olemme todellisuuden
myötäilmentäjiä.
Vapaudessa kaikki, mitä on ja tapahtuu, tapahtuu meissä olevassa
tietoisuuden kentässä, mitään ei ole tai tapahdu sen ulkopuolella. Me
olemme tietoisuus, joka on tietoinen itsestänsä ja tulee yhä
tietoisemmaksi itsestään elämämme kautta. Me elämme tietoisuutta
todeksi ja laajemmaksi kohti yhä vapaampaa ja suurempaa
järjestystä. Vapauden kautta olemme aina tietoisia tästä avautuvasta
uuden todellisuuden ilmentymisestä.
Vapaus on vapautta mielen luomasta ”omasta”, siitä syntyvästä
menettämisen pelosta ja kärsimyksestä. Vapaudessa meillä ei ole
mitään omaa, mutta meillä on kaikki mitä tässä hetkessä
tarvitsemme. Omaksi ottaminen ja tekeminen eivät luo mitään
sellaista mitä oikeasti tarvitsemme, vaan kahlitsevat meidät
toiseuden illuusioon.
Vapaus on vapautta toiseuden illuusiosta ja sen luomasta erillisestä
ja erityisestä omakuvasta. Vapaus on oman todellisen, aina olleen,
itsemme oivaltamista ja sen eläväksi todellisuudeksi elämistä. Vapaus
on sitä kun olemme avoimia mahdolliselle ja läsnä elämälle, niin
elämä on läsnä meille ja mahdollinen tapahtuu. Elämä itse näyttää
miten elämää pitää elää. Me emme voi siihen muuta lisätä kuin sen,
että annamme sen tapahtua. Elämämme tarkoitus on olla vapaa ja
ilmentää sitä, mikä haluaa tulla todeksi. Elämämme tarkoitus on elää
elämää vapaana.
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Vapaus luo meille uuden elämän, joka on helppoa ja elämäntäyteistä.
Elämää josta pursuaa elämänilo ja luovuus. Vapaus antaa meille
sisäisen pysyvän rauhan, rakkauden kaikkia ja kaikkea kohtaan ja ilon,
joka täyttää sydämemme ja luovuuden. Elämän oma luomis- ja
kehitysvoima ilmentää itseään kauttamme.
Vapaus on uutta luovaa todellisuuden ilmentämistä yhdessä ja se
syntyy ”päiden välissä”. Vapaa elämä tarvitsee ilmentääkseen
itseänsä monta, jotka ovat yhtä vapaudessa. Se on aitoa
yhteisöllisyyttä, jossa vapaus ei ole yksilöllistä, vaan yhteistä.
Vapaudessa kohtaamme toisemme ja itsemme ilman toiseuden
luomaa erillisyyttä. Vapaus on perusta, johon voimme aina luottaa ja
joka on aina olemassa. Vapaus on uuden elämän ja sen ilmentämisen
peruskallio. Vapaus on sitä, että voimme aina valita oikein – voimme
aina valita vapaan elämän. On vain yksi aito ja todellinen elämä vapaa elämä.

Uusi, evolutiivinen maailmankuva
Uudessa, evolutiivisessa maailmankuvassamme ei ole kysymys
ihmisestä ja ihmiskunnasta taistelussa luontoa ja toisiansa vastaan,
nykyisen maailmamme ja meidän itsemme aiheuttamien ongelmien
korjaamisesta ja kuntoon saattamisesta tai aikamme kriisien ja
uhkien välttämisestä. Kysymys on yhteydestämme ja ykseydestä
elämänvirtaan ja lähteeseen, sen uutta luovaan energiaan ja
älykkyyteen, sekä elämän rakastamisesta, uuden todellisuuden ja
maailman luomisesta ja uuden maailmankuvan löytämisestä, mikä
antaa meille näköalan ja kyvyn ratkaista aikamme ongelmat uudelta
tasolta. Tällöin näemme aikamme ongelmat välttämättöminä uuden
aikakauden ja tulevaisuuden synnytystuskina.
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Uusi elämä ja sen luominen ei ole pyrkimistä, pakottamista eikä
ponnistelua muutokseen vallan ja voiman avulla. Se ei ole lineaarinen
prosessi, jossa tulos syntyy osien kuntoon laittamisella, tai
mekaaninen prosessi, joka on ennustettavissa tai ihmisen ja
teknologian avulla hallittavissa. Kysymys on antautumisesta,
esteiden poistamisesta ja edellytysten luomisesta murroksen
mahdollistamiseksi uuden tarinan houkuttelemana. Kyse on
murroksellisesta ja elämyksellisestä kehittymisestä, jossa
synnytämme synergiaa ja emergenssiä ja jossa kokonaisuus on
sisäänrakennettuna myös osiin. Kysymys on mahdollisuuksien
maailman luomisesta kompleksisuuden kasvun kautta syntyvän
uuden tietoisuuden ja uuden vapauden ohjaamana luonnon omien ja
uutta luovien lakien mukaisesti.
Tämä ei ole menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuden unelmien
määrittelemää, ajassa tapahtuvaa oman elämämme suunnittelua,
yksinäistä ja omassa päässäsi tapahtuvaa henkistä taistelua armosta.
Tämä ei ole kuoleman pelkäämistä ja voittamista, vaan yhteisöllisesti
tapahtuvaa uuden synnyttämistä uuden todellisuutemme
tavoittamiseksi ja yhteyden saamiseksi yhteiseen tietoisuuden
kenttään. Se on ajattomuuden oivaltamista ja osallisuutta
maailmankaikkeuden ja elämän yhteiseen ja jakamattomaan
lähteeseen, joka on ikuinen ja ajan tavoittamattomissa.
Kysymys ei ole mielen ja hengen täydellistymisestä ja täyttymyksestä
henkisyyden tavoittamiseksi, aineellisesta kasvusta ja hyvinvoinnista,
tavarasta ja rahasta − maailmasta, joka on valmis ja suljettu, yksi
mahdollinen. Kysymys on oman kutsumuksemme ja evolutiivisen
tehtävämme löytämisestä ja toteuttamisesta ja sen elämisestä
todeksi tässä ja nyt. Se on vapautumista elämään, mielemme
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avaamista ja osallisuutta kaikkeuden tietoisuuden kenttään, jossa ei
ole mitään ja kaikki. Kysymys on myös vapaaehtoisesta
vaatimattomuudesta, aktiivisesta ja tietoisesta ajattelusta − kyvystä
nähdä maailma avoimena ja mahdollisena.
Tämä uusi tietoisuus, maailmankuva ja todellisuus avautuvat
eteemme, kun kuljemme omia evoluutioportaitamme eteenpäin. Se
tarjoaa meille avaimet aikamme ongelmien ratkaisemiseen ja antaa
meille itse kullekin täyden, elämänmakuisen uuden elämän ja
elämäntavan. Meidän tulee ymmärtää, että vain eteenpäin
kulkemalla ja uuden tietoisuuden ja tietoisen evoluution
maailmankuvan löytämällä voimme selviytyä ihmiskuntana ja luoda
itsellemme vapaan, luonnollisen, yksinkertaisen ja täyden elämän.

Vapaa ihmisyys
Hyvän ja mielekkään elämän löytäneet luovat yhdessä uuden, vapaan
ihmisyyden. Se on vaihtoehto nykyiselle materialistiselle ja
mekanistiselle maailmankuvallemme ja väärälle, todellisuuden
objektiivisuutta
ja
ihmiskeskeisyyttä
korostavalle
todellisuuskäsityksellemme. Tietoinen ja vapaa ihmisyys ovat
edellytys ihmiskunnan selviytymiselle edessämme olevista
haasteistamme. Se on luonnollista ja tietoista, vastuuta kantavaa
elämää. Se on ihmisyyttä, joka kantaa huolta koko elonkehämme
hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta -−tulevaisuudesta, joka on joko
yhteinen tai sitä ei ole lainkaan.
Uusi ihmisyys on tietoista evoluutiota ja tietoisuuden evoluutiota,
jossa kehityksessään eteenpäin menevä ihmiskunta auttaa elämää ja
evoluutiota pelastamaan itsensä. Se on luonnollista, elämän omien
lakien ja periaatteiden mukaista elämää. Se on osallisuutta elämän
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ikuiseen uutta luovaan elinvoimaan ja sykkeeseen.
Tie uuteen ihmisyyteen ja ihmiseen kulkee suuren murroksen kautta,
jossa siirrymme uuteen aikakauteen. Sitä leimaavat eettinen ja
sosiaalinen vastuullisuus ja ekologinen ja taloudellinen kestävyys.
Suuressa murroksessa vapaudumme yksilöllisestä ja kulttuurisesta
egostamme, erillisyyden ja erityisyyden illuusiostamme sekä
ihmisenä olemisen pelostamme elämän kunnioittamiseen ja
tietoisuuden evoluution ymmärtämiseen ja siihen osallistumiseen.
Vapaa ihmisyys näkee ihmisyyden avoimena ja mahdollisena,
vastuullisena ja vapaana sekä elämää kunnioittavana toimijana. Se
ymmärtää elämän yhteyden ja ykseyden uutta ihmisyyttä
ylläpitävänä suhteena. Se on vapaaehtoista vaatimattomuutta,
elämisen rikkautta, mielekästä tekemistä ja elämän täyteyttä. Se on
kestävää ja vastuullista, toiset huomioon ottavaa toimintaa.
Tietoinen ja vapaa elämä on elämisen riemua ja helppoutta, vapautta
ja luovuutta. Se on niukkuutta aineellisessa kulutuksessa, mutta
runsautta elämästä nauttimisessa ja rikkautta sen kokemisessa.
Vapaassa ihmisyydessä on kysymys modernin ja jälkimodernin ajan
jälkeen
syntyvästä
uudesta
maailmankuvasta
ja
todellisuuskäsityksestä. Se pohjautuu näkemykseen elämästä
jatkuvasti uudistuvana ja itseään luovana voimana, josta olemme
tietoisia ja jota pyrimme edelleen kehittämään. Kysymys on
tietoisesta evoluutiosta ja sen sisäistämisestä sekä oivaltamisesta
uudeksi maailmankuvaksemme ja elämäntapamme perustaksi.
Tässä elämää koskevassa uudessa näkemyksessä ei ole kysymys
uskonnosta, uudesta dogmista, hengellisyydestä tai tuonpuoleisesta,
vaan elämästä, vapaudesta ja itseydestä, jonka löydämme, kun
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pääsemme vapaaksi oman egomme ja kulttuurisen egomme
kahleista. Siinä on kyse täydestä elämästä, kun pääsemme irti
nykyiseen maailmankuvaamme ja todellisuuskäsitykseemme
ehdollistuneesta mielestämme ja yhden mahdollisen maailman
mallistamme. Näemme todellisuuden suoraan ja monien eri
mahdollisuuksien maailmana, jossa voimme valita itse, miten
elämme.
Kysymys ei ole yliluonnollisesta, mystisestä ufo-tieteestä tai
huuhaasta, joka on ymmärryksemme tuolla puolen, vaan kysymys on
uuden tieteen, kosmologian ja evoluutionäkemyksen soveltamisesta
luonnon omien lakien ja toimintaperiaatteiden mukaisesti omaan
elämäämme ja elämäntapaamme, yhteiskuntamme toimintaan sekä
talouteemme.
Vapaudessa ei ole kysymys myöskään oman itsemme ja mielemme
manipuloinnista, aivopesusta tai uudesta opista taikka teoriasta, jota
täytyy opiskella. Tässä on kysymys elämästämme vapaana
pakonomaisesta ajattelusta ja ehdollistuneesta mielestämme,
luonnollisesta kehityksestämme ja elämäntavastamme, jonka
elämme todeksi. Tämä on meille kaikille mahdollista ja luonnollista,
ja edellytykset siihen ovat meillä jo valmiina, kunhan vain
vapaudumme ehdollistuneen mielemme kahleista ja vallasta.

Tietoinen ja vapaa ihminen
Tietoinen ihminen on vapautunut mielensä kahleista ja ihmisen
maailman toiseudesta. Hän on löytänyt aidon, todellisen itsensä,
uuden todellisuuden ja vapauden, elämän energian ja elinvoiman
sekä evoluution voiman ja tahdon. Hän on vapaa elämään niin kuin
on tarkoitettu − luonnollisesti ja tietoisesti, ei mielensä vankina ja
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mielensä tahdosta vaan aidosta osallisuudesta elämän sykkeeseen,
elämä oman tahdon mukaisesti.
Tietoinen ihminen näkee, kuulee, tuntee ja ymmärtää itsensä ja
toiset, elämän ja evoluution selkeämmin ja elää täten tietoisempaa
elämää − elämää, jossa ihmisyyden varjopuolet eivät sokaise eivätkä
johda harhaan. Hän pystyy näkemään elämän sellaisena kuin se on –
uutta luovana ja itsensä jatkuvasti ylittävänä kulkuna kohti
suurempaa vapautta.
Tietoinen ihminen on kulkenut murroksesta murrokseen, häviten ja
voittaen, surren ja iloiten. Hän on monesti luullut voittaneensa,
mutta ymmärtää nyt, ettei hyvää elämää voiteta, vaan se saadaan,
kun sille uskalletaan avautua ja antautua. Elämän kriisit ja tappiot
valmistavat meitä uuteen, ja ilman niitä ei uusi voi syntyä. Ne ovat
kuin metsässä kulovalkeana etenevä palo, joka tuhotessaan kaiken
näkyvän luo uudelle ja monipuolisemmalle elämälle uuden
mahdollisuuden ja elintilan. Elämämme kriisit ovat uuden
synnytystuskia ja ehdottoman välttämättömiä. Vanhan pitää kuolla,
jotta uusi voisi syntyä.
Tietoinen ihminen on päässyt irti tavaran ja materian lumosta ja
houkutuksesta, menneisyyden kivuista ja peloista, tulevaisuuden
haaveista ja odotuksista. Hän on päässyt irti pakonomaisista
ajatuksista ja mielen houkutuksista. Hän on löytänyt itseyden, jossa
ei tarvita toiseuden totuuksia − ei uskontoa, ei tiedettä elämänsä
tarkoitusta ja merkitystä selittämään. Hän näkee maailman avoimena
ja mahdollisena, ei suljettuna ja valmiina. Hän on siirtynyt ulkoisista
ratkaisuista sisäisiin arvoihin ja todellisuuksiin.
Vapaa ihminen on tehnyt rauhan oman itsensä kanssa ja antautunut
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omalle sisäiselle todellisuudelleen, jossa eivät hallitse itsekkäät
pyrkimykset, pelot ja toiveet, vaan ne ovat vain välttämätöntä,
ihmisen elämään kuuluvaa pintakuohuntaa elämän suuressa
kertomuksessa. Hän ei anna näiden kuohujen järkyttää mieltään eikä
masentaa, vaan hän pysyy aina tyynenä ja valppaana.
Hän on löytänyt oman totuutensa ja saanut sisälleen rauhan. Vapaa
ihminen on löytänyt itseyden, elämän ja evoluution sykkeen ja
osallisuuden elämään. Hän elää täyttä elämää ja on osa elämänvirtaa
ja elinvoimaa.
Hän ei suojele luontoa, vaan antaa sen olla omillaan. Hän ei pelasta
luontoa, vaan antaa sen pelastaa itsensä. Hän on osa luontoa ja sen
elämää. Hänelle luonto ei ole objekti vaan subjekti, verbi eikä
adjektiivi − hän ja luonto ovat yhtä ja samaa elämää.

Hyvä elämä on aina nyt
Tietoinen ja vapaa ihminen ei elä menneessä eikä tulevassa vaan
tässä ja nyt. Hän ei ole tulossa mistään eikä menossa mihinkään. Hän
on läsnä itselleen ja muille, avoinna hetkelle ja elämän herkkyydelle.
Hän ei ole kiinni menneessä eikä tulevassa, kuoleman pelossa eikä
tulevaisuuden haaveissa ja odotuksissa. Hän elää niin kuin elää pitää
ja vain aidosti voi eli tässä hetkessä.
Tietoinen ja vapaa ihminen on löytänyt pysyvät arvonsa elämästä
itsestänsä ja elää niiden mukaisesti ja ohjauksessa. Hän ymmärtää,
että
tietoisuutemme
kehittyessä
arvomaailmamme
ja
maailmankuvamme muuttuvat ja näin todellisuuden tulkintamme
muuttuu. Mutta hän tietää, että tämän kaiken alla on pysyvä vapaus
ja on siitä tietoinen. Hän elää luonnollisesti ja antaa elämän ilmentyä
kauttansa vapaasti. Hän on yhtä elämän pysyvien arvojen kanssa ja
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toteuttaa niitä omassa elämässään.
Vapaa ihminen ei toimi hetken mielijohteesta tai anna tunteidensa
viedä, ellei hän samalla tiedä, että se on sitä, mitä hänen tulee tehdä
ilmentääkseen elämää itsessänsä. Hän keskittyy olennaiseen, ja sen
hän löytää aina tästä hetkestä – hetkestä, jossa voi vain elää. Hän
tietää mitä tekee, koska hän kuuntelee elämän omaa tahtoa, josta on
tullut myös hänen oma tahtonsa. Hän tietää, että elämän tarkoitus
on ilmentää elämää itseänsä siten kuin elämä itse sitä haluaa
kauttamme ilmentää – hän ei asetu tämän tielle, vaan nauttii tästä
joka hetki.
Tietoinen ihminen tietää, että hyvä elämä tapahtuu aina tässä nythetkessä ja että nyt-hetkessä elämä on luonnollista ja vapaata. Hän
luo itselleen hyvän elämän ja elämäntavan noudattamalla elämän
omaa luonnollista ja vapaata ilmentymistä itsessään, kun hän elää
vapaana ja tietoisesti. Hän ymmärtää, että hyvää elämää ei tarvitse
erikseen luoda tai rakentaa – se syntyy itsestään, kun olemme läsnä
ja avoimia elämälle.
Vapaa ihminen ei elä menneisyytensä peloissa tai muistoissa, mutta
ei myöskään tulevaisuuden toiveissa ja pilvilinnoissa. Hän ei odota
parempaa tulevaisuutta tai että joskus myöhemmin kaikki olisi
paremmin. Ei, hän elää tulevaisuutensa todeksi tässä ja nyt, hän elää
elämää siten kuin elämä itse sitä haluaa hänen kauttansa elää. Ja sen
hän tekee nyt. Hän tietää, ettei tulevaa, kuten ei mennyttäkään, ole
muuten kuin mielen luomissa muisti- tai haavekuvissa. Kaikki elämä
tapahtuu aina tässä ja nyt.

Luovuus syntyy elämästä itsestään
Vapaa ihminen ei ole yksinäinen oman tiensä kulkija, vaan hän toimii
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ja elää yhdessä muiden ja muun elämän kanssa. Henkilökohtainen on
korvautunut yhteisellä, ja yhdessä hän pystyy toimimaan ja luomaan
uutta. Yhdessä muiden vapautensa oivaltaneiden kanssa hän on yhtä
elämän oman luovuuden ja elämänvirran kanssa. Vapaa ihminen on
löytänyt elämän luovuuden lähteen ja ammentaa siitä luovuutensa.
Hän luo uutta antamalla vanhan mennä ja uuden tulla. Hän luottaa
intuitioon ja sattumiin, hän ei pakota eikä ponnista, vaan ottaa
vastaan sen mitä annetaan. Hän on luova elämän osallisuudesta ja
mielen vapaudesta; luovuus on hänen aito minänsä. Hänelle kauneus
on elämän harmonian kokemista ja näkemistä, todiste aidosta
elämästä ja vapaasta luomisesta. Kauneus on elämän ykseyttä ja
avoimuutta, elämän oman ilmentymisen tunnusmerkki. Kun elämä ja
sen kokeminen on kaunista, se on vapaata ja luonnollista.
Tietoinen ja vapaa ihminen tietää, ettei hänessä oleva sisäinen rauha,
elämänilo ja rakkaus kaikkia ja kaikkea kohtaan tule hänestä
itsestänsä, vaan ne ovat vapaan elämän kokemista ja siitä tietoisena
olemista. Hän tietää olevansa osa elämää ja sitä eteenpäin vievää
evoluutiota ja sen luomis- ja kehitysvoimaa – hän on elämän
myötäluoja ja osallinen ja on siitä ylpeä ja nöyrä samalla kertaa. Hän
tietää olevansa elämän ilmentymisen väline, jonka kautta elämä ja
tietoisuus tulevat tietoiseksi itsestänsä ja pystyvät tämän välityksellä
kehittymään ja viemään elämää eteenpäin. Hän tietää, että juuri
tässä on hyvän ja täyden elämän salaisuus.

Elämää vapaana ja luonnollisesti
Evolutiivisen vapauden harjoittaminen on elämämme elämistä
vapaana ja luonnollisesti. Se ei ole mistään erillistä ja erillään –
elämästä, vapaudesta tai sen ilmentämisestä. Vapauden
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harjoittaminen on sitä, että olemme aina avoin mahdolliselle, läsnä
elämälle, luotamme elämän omaan ilmentymisen evolutiiviseen
prosessiin sen kaikilla tasoilla, annamme elämän oman tahdon ja
luovuuden avautua ja tulla näkyviin kauttamme – olemme aina
valppaita emmekä koskaan pidä itsestään selvänä sitä mitä
olemmekin jo löytäneet.
Evolutiivisen vapauden harjoittaminen voi saada erilaisia muotoja ja
ilmentymistapoja. Joku meistä harjoittaa sitä vain olemalla sitä mitä
on, hyväksymällä elämän kuten se on juuri nyt. Toinen meistä
harjoittaa sitä ilmentämällä luovuuttaan kirjoittamalla, musiikin,
taiteen tai tieteen saroilla, toinen tekemällä työtään niin hyvin kuin
osaa tai opiskelee uutta. Toiset meistä harjoittavat sitä hiljentymällä
ja olemalla vain läsnä sille mitä on, kaiken sen mitä on ja tapahtuu,
takana. Jotkut meistä opettavat, antavat oman panoksensa
seuraaville sukupolville ja luovat parempaa maailmaa heidän
kauttansa. Voisimme jatkaa tätä lähes loputtomiin, sillä elämä sen
kaikessa rikkaudessaan ja monimuotoisuudessaan ja myös
kurjuudessaan
ja
epäoikeudenmukaisuudessaan
tarjoaa
mahdollisuuden harjoittaa evolutiivista syntymälahjaamme –
vapauttamme - lukemattomin eri muodoin ja tavoin. Elämämme
surut ja murheet, kokemamme tyytymättömyys jopa puute ja kurjuus
ovat myös vapauden harjoittamista, kunhan olemme näistä tietoisia
ja ymmärrämme, että ne eivät ole se todellinen ja aito minämme,
itsemme, joka on vapaa kaikesta ja tietoinen kaikesta.
Me emme voi sanella elämälle mitä haluaisimme sen eteemme
tuovan. Me emme voi estää tai edistää sitä miten elämä meitä
koettelee tai kohtelee – hyvin vai huonosti. Ei – me harjoitamme
vapauttamme elämää kunnioittaen ja hyväksymällä sen mitä se ikinä
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eteemme tuokaan. Vapauden harjoittaminen on tulla yhdeksi elämän
kanssa, yhdeksi sen oman tahdon ja luovuuden kanssa, olla elämää
eteenpäin vievä tahto ja halu itse, olla se mikä on mahdollista.
Vapauden harjoittaminen on olla läsnä elämälle ja ymmärtää, että
elämä kyllä pitää meistä huolen, kunhan vain itse olemme sille läsnä.
Vapauden harjoittaminen on omasta minästä, tahdosta, toiveista,
haluista ja peloista vapautumista, poisoppimista. Vapaus ja sen
harjoittaminen on elämä itse ja sen ilmentymisen mahdollisuuden
valmistelua olemalla avoin ja läsnä – elämä kyllä kertoo sitten mitä
meidän tulee tehdä tai olla tekemättä.
Vapauden harjoittaminen on tapa toteuttaa vapautemme kautta
luodut unelmamme – elää ne todeksi. Vapaat unelmamme toimivat
meille suunnannäyttäjinä ja ”ensimmäisen askeleen” ottamisen
rohkaisuksi. Ne toimivat ”outona houkuttimena” elämästä itsestään
löytämällemme tarkoitukselle ja merkitykselle sisältöä luoden ja
antaen. Tarvitsemme unelmia, jotka toimivat ”outoina
houkuttimina” ja antavat elämällemme merkitystä ja tarkoitusta
osana elämää ja sen elinvoimaa, ja jotka toteutuessaan arjessamme
tässä ja nyt ovat evolutiivisen vapauden harjoittamista
parhaimmillaan. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että kaikki tämä on
merkityksen ja tarkoituksen tulkitsemista muodon ja mielen
maailmassa eikä se koskaan voi korvata meille sitä todellista sisäistä
rauhaa ja elämää kohtaan tuntemaamme rakkautta, minkä todellisen
minämme ja vapautemme oivaltaminen meille tuottaa. Todellista
iloa se meille kyllä tuottaa, kun näemme kuinka elämä toteuttaa ja
täyttää kaiken sen mitä ikinä tarvitsemme – unelmamme – nyt ja
tässä hetkessä eläessämme. Eläminen tässä hetkessä on vapauden
unelmiemme toteuttamista.
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Me voimme olla myös harjoittamatta evolutiivista vapauttamme
olemalla esteenä elämälle, sille mikä haluaa kauttamme ilmentyä.
Me voimme sitä vastustaa, olla siitä eri mieltä tai kieltää sen ja
tukahduttaa sen kehomme ja mielemme syövereihin, mutta emme
voi kuin lykätä sitä mikä haluaa kauttamme ilmentyä. Jossain
vaiheessa elämässämme, jossakin, jonakin päivänä ymmärrämme,
että tulemme tämän kamppailun elämän tahtoa vastaan joka
tapauksessa häviämään. Ja silloin kun sen ymmärrämme, niin
ymmärrämme, että olemme voittajia. Olemme oivaltaneet
vapautemme ilman ”minua” olevan vasta sitä todellista ja aitoa
elämää. Ennemmin tai myöhemmin me kaikki olemme voittajia
tavalla, jossa ei ole häviäjiä. Olihan se, joka hävisi, vain mielemme
luomaa harhaa ja illuusiota alun perinkin. Elämä voi vain voittaa ja
siitä evolutiivisessa vapauden harjoittamisessa on kyse – annetaan
elämän ja aidon itsemme voittaa ja meidän tulla yhdeksi elämän
kanssa ja sitä ilmentävän olevaisuuden ideoiden potentiaalin ja
ilmentymisen evolutiivisen prosessin kanssa. Uusi todellisuus, elämä
ja vapaus ovat evolutiivisen vapauden harjoittamista – se on
elämämme tarkoitus ja merkitys.

Uuden ajan yhteiskuntavisiomme
Uusi yhteiskunta syntyy ”alhaalta ylös”
Nykyinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen järjestelmämme syntyy
ylhäältä alaspäin, järjestelmästä ja vallasta, passiivisesta ja
negatiivisesta ihmiskäsityksestä käsin. Se ei luota, että ihmiset
tietävät mikä heille on parasta.
Nykyinen järjestelmä kohtelee meitä objekteina ja "koneen osina",
kuten myös luontoa. Vain järjestelmän etua palvelevina resursseina,
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joiden arvoa määräytyy heidän järjestelmälle tuottamista
resursseista ja palveluista. Ihmiset ovat järjestelmää varten,
olemassa sen hyvinvointia varten.
Olennaista uudessa ajassa on se, että siinä maailma syntyy alhaalta
ylöspäin, ihmisistä ja elämästä, positiivisesta ihmiskuvasta käsin,
luottaen siihen, että ihmiset tietävät mikä heille on parasta.
Uudessa ajassa ihminen on subjekti, kuten myös luonto ja kaikki
siihen kuuluva. Kaikilla on oma itsenäinen elämänarvonsa rippumatta
siitä miten se hyödyttää tai palvelee vallitsevaa järjestelmää.
Järjestelmät ovat ihmisiä ja heidän hyvinvointiansa varten, ei
päinvastoin.
Kun ymmärrämme tämän perustavanlaatuisen eron nykyisen ja
uuden ajan välisessä ihmiskäsityksessä, niin ymmärrämme, että uutta
maailmaa ei luoda nykyisestä käsin, vaan se vaatii uuden positiivisen,
ihmisarvoa ja elämää kunnioittavan ihmiskäsityksen.
Tämä uusi ihmiskäsitys nousee luonnollisesta suhteestamme
itseemme, ihmiseen yleensä ja erityisesti luontoon, jonka
ymmärrämme olevan välttämätön elämällemme. Me emme voi elää
ilman luontoa, mutta luonto voi hyvin elää ilman meitä - kuten se jo
miljardeja vuosia ehti tehdäkin.
Me olemme osa elävää, jatkuvasti uudistuvaa ja kohti suurempaa
järjestystä, vapautta ja tietoisuutta kulkevaa elämän evolutiivista
prosessia, emmekä voi hyvin, jos emme tätä koe omaksi todelliseksi
olemukseksemme ja luonteeksemme. Tästä on uudessa
elämäkeskeisessä
ja
luonnollisessa
todellisuuskäsityksessä
perimmiltään kyse.
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Jotta tämä täyskäännös yhteiskuntien muodostumisessa olisi
mahdollinen, se edellyttää perustavanlaatuista muutosta
tavassamme nähdä todellisuus ja ihminen sen osana. Me
tarvitsemme uutta todellisuuskäsitystä ymmärtääksemme, että me
itse luomme sen todellisuuden, jossa elämme, ja että tämä
todellisuus syntyy elämästä ja sen luovuutta synnyttäviä luonnollisia
periaatteita noudattaen. Tämä muuttaa myös ihmiskuvamme
optimistiseksi ja positiiviseksi, ja ymmärrämme olevamme yhtä ja
samaa elämän kudosta. Ymmärrämme, että olemme riippuvaisia
”kokonaisuuden” hyvinvoinnista. Emme voi elää irrallaan muusta
elämästä ja maapallon ekosysteemeistä. Uusi todellisuuskäsitys ja
ihmiskuva luovat meille uuden vapauden filosofian ja ideologian,
jossa korostuvat ihmis- ja elämäkeskeisyys, mielekkyys ja
merkityksellisyys elämää eteenpäin vievinä arvoina ja jossa vapaus
olla, elää ja toimia itsenäisenä mutta osana suurempaa yhteisöä ovat
lähtökohtina. Tästä vapaudesta, positiivisesta ihmiskuvasta ja
uudesta, elämäkeskeisestä todellisuuskäsityksestämme kumpuavat
sitten uusi yhteiskunta ja sen eri ilmentyvät.
Näiden kaikkien uutta yhteiskuntaa luovien ilmentymien yleisinä
periaatteina voidaan nähdä ainakin seuraavat:
▪
▪
▪
▪

ne syntyvät alhaalta ylöspäin ihmisestä ja elämästä käsin, eivät
vallasta ja sen eri rakenteista käsin
niissä ei ole eriarvoisuutta luovia rakenteita vaan ne päinvastoin
poistavat niitä yhteiskunnistamme
niissä tieto ja toiminta ovat läpinäkyvää ja valvottavissa olevaa
eikä sen saatavuutta rajoiteta keneltäkään
kantavina arvoina ovat mielekkyys, merkityksellisyys, luovuus ja
elämä- ja ihmiskeskeisyys
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▪

niissä ei ole kasvotonta valtaa tai rakenteita, vaan ne ovat
suoraan ihmisten hallinnassa, olivat he sitten kuluttajia,
äänestäjiä, potilaita tai oppilaita

Seuraavassa olen hahmottanut sitä, miten nämä uudesta
todellisuuskäsityksestä,
positiivisesta
ihmiskäsityksestä
ja
vapaudesta syntyvät periaatteet ilmentyvät, kun siirrymme uutta
yhteiskuntaa rakentavaan koulujärjestelmään tai paremminkin
oppimisen, kehittymisen ja luovuuden synnyttämään ekosysteemiin.
VAPAUS
Uuden ajan ytimessä on vapaus, joka toteutuu sekä sisäisenä että
ulkoisena vapautena. Se on vapautta uskomuksin luodusta
erillisyyden kokemusta ylläpitävästä omakuvasta ja vapautta täyden
ihmisyytemme toteuttamista rajoittavista yhteiskunnallisista
rajoitteista ja vallankäytöstä. Se on vapautta, joka ilmenee
luonnollisesti ja luo vapaiden ihmisten vapaan ja kestävän
yhteiskunnan ja maailman. Ilman vapautta valta vain muuttaa
muotoaan ja johtaa uudestaan eriarvoisuuteen ja sitä ylläpitäviin
valtarakennelmiin.
Vapaus ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan se toimii uuden
vapaamman,
kestävämmän,
vastuullisemman
ja
oikeudenmukaisemman maailman mahdollistajana ja elinvoimana.
Kun olemme vapautuneet sisäisistä ja ulkoisista elämäämme
rajoittavista uskomuksista ja uskomuksista, jotka ovat ajamassa
meidät ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kaaokseen ja
taisteluun yhä nopeammin hupenevista luonnonvaroista, niin silloin
pystymme näkemään todellisuuden, elämän ja maailman

24

ympärillämme sellaisena kuin se on ja toimimaan tämän ”suoran
näkemisen” edellyttämällä tavalla. Silloin elinvoimamme ja tekomme
eivät enää kohdistu oman itsemme erillisyyden ja oman tai
ryhmämme edun puolustamiseen ja suojelemiseen ihmisyytemme ja
maapallomme kustannuksella, vaan elämän ja ihmisyytemme
elinvoiman ja monimuotoisuuden suojelemiseen ja edistämiseen.
Vapaus, toteutuessaan yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena vapautena,
mahdollistaa sen, että luomme uuden elämäntavan, yhteiskunnan ja
maailman, joka ei enää ole ristiriidassa oman itsemme eikä
maapallomme kanssa. Luomme maailman, joka on mahdollinen
myös tuleville sukupolville ja aitoa hyvinvointia tuottava meille
kaikille ja myös muille elonkehämme osallisille.
Olennaista uudessa ajassa on se, että kaikki nykyiset
vallankäyttömuodot ja niiden ilmentyvät häviävät tarpeettomina, jos
todellinen vapaus on toteutunut - niitä ei enää tarvita. Vapaa
yhteiskunta syntyy vapaiden ihmisten toimesta luonnollisesti ja
vapaasti eikä sitä voi mitenkään pakottaa tai luoda muilla keinoin.
Niin kauan kuin uskomme tarvitsevamme nykyisiä eriarvoisuutta
ylläpitäviä valtarakenteita ja vallankäyttömuotoja, ne säilyvät.
Vaikka perinteisessä filosofisessa ja yhteisöllisessä vapautta ja
väkivallatonta vallankumousta edustavassa anarkismissa ja uuden
ajan vapausaatteessa on hyvin paljon samaa, niin ero
lähestymistavoissa on kuitenkin selvä. Perinteisessä anarkismissa
tavoitteena on päästä irti "kapitalistisen järjestelmän luomasta
orjuudesta ja sorrosta", jotta ihmiset olisivat vapaita toteuttamaan
itseään, kun taas uudessa ajassa sisäinen vapaus on se, joka ilmenee
ja luo vapaan yhteiskunnan, jossa ei ole tarvetta vapautta
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kahlehtiville järjestelmille. Toki uudessa ajassa sisäinen
vapautuminen - että alkaa elää todellisuudessa - ja muutokset
yhteiskunnassa tapahtuvat yhtä aikaa, mutta kestävän perustan
yhteiskunnalle luovat sisäisesti vapaat ihmiset.
Tämän lähestymistapaeron vuoksi aiemmin ei ole pystytty luomaan
vapaita yhteiskuntia, mutta nyt siihen on aito evolutiivinen
mahdollisuus, kun elämme modernissa ja postmodernissa
maailmankuvassa. Maailman tila on pakottamassa meitä eteenpäin
kohti
elämäkeskeisiä
maailmankuvia,
joissa
erillisyyttä,
eriarvoisuutta ja valtaa ylläpitävän luodun omakuvan vaikutus
vähenee ja lopulta häviää.
Uuden ajan ohjelma on radikaali, mutta se on sitä vain, kun sitä
tarkastelee nykyisestä erillisyyttämme ja eriarvoisuutta ylläpitävästä
maailmasta ja järjestelmästä käsin - vapaudesta käsin se on
luonnollinen ja itsestään selvä.

Keskeiset teesimme
VAPAUS
Yksilön vapaus on kaiken keskiössä – ilman vapautta on aina jonkun
toisen tai järjestelmän vallankäytön kohteena, vapaus on
mahdollisuutta valita itse, miten elää elämäänsä ja antaa tämän
mahdollisuuden myös muille.
Yksilön vapaus laajenee ”uudessa ajassa” koskemaan myös sisäistä
vapautta erillisyyden kokemuksesta ja luodusta omakuvasta – tämä
on nyt mahdollista luonnollisesti ihmiskunnan lähestyessä uutta
evolutiivista vaihetta – elämäkeskeistä ja luonnollista
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todellisuuskäsitystä ja maailmankuvaa, tämä luo edellytykset
vapauden ja vapaan yhteiskunnan toteuttamiselle.
ELÄMÄÄ TODELLISUUDESSA
"Kohtaa todellisuus sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin se oli tai
haluaisit sen olevan." Näin voisimme määritellä uuden ajan
todellisuuspohjaisen elämän. Todellisuuden kohtaaminen sellaisena
kuin se on, tarkoittaa sitä, että kohtaamme itsemme, toisemme ja
elämämme eri tilanteet sellaisina kuin ne ovat juuri nyt, ei sellaisina
kuin ne olivat aiemmin tai haluaisimme itsemme, toistemme tai
elämämme tulevaisuudessa olevan. Katsomme todellisuutta suoraan
silmiin ja näemme sen mitä on, ei sitä mitä ei ole.
HYVÄ JA MIELEKÄS ELÄMÄ
Elämä on aina hyvää ja mielekästä siinä mitä on, koska hyvä on
elämän perusominaisuus ja mielekkyys sitä eteenpäin vievä voima.
Sillä, miten elämämme ilmenee, ei ole merkitystä, vaan sillä, että
annamme sen ilmetä vapaasti. Ja koska elämä on perustaltaan hyvää
siinä mitä on, niin siitä nousee hyviä tekoja sillä tavalla kuin kukin
meistä hyvyyttä ilmentää, ja tämä tuo mielekkyyttä elämäämme ja
vie meitä eteenpäin. Elämästä voi nauttia, kokea hyvyyttä ja
mielekkyyttä, kunhan vain elämme siinä mitä on ja ilmenee.
ME TEEMME SEN YHDESSÄ
Me emme tule selviytymään edessä olevasta taistelusta, jos vain
vastustamme nykyistä järjestelmää ja vaadimme siltä toimenpiteitä.
Meidän tulee nyt toimia itse omassa elämässämme tavalla, joka vie
meitä kohti mahdollista ja kestävää maailmaa ja joka ajan mittaan
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ajaa alas nykyisen kapitalistisen järjestelmän ja luo sen tilalle uuden,
kestävämmän, ihmisten ja muun luonnon hyvinvoinnin turvaavan
tavan järjestää elämämme ja yhteiskuntamme. Gandhin sanoin: Me
olemme se muutos, jota maailmamme tarvitsee.
PERUSTARPEET
Elämälle välttämättömät resurssit on varmistettava kaikille, jotta
vapaus on mahdollinen – ruoka, asunto, koulutus, terveydenhoito,
turvallisuus – maapallon resurssit ovat yhteisiä.
Kaikilla on oikeus koulutukseen, joka edistää omien taipumusten
mukaista itsensä toteuttamista ja antaa opastusta luonnollisen
elämän elämiseen.
EKOLOGISUUS
Uuden ajan suurin haaste on palauttaa tasapaino luonnon
uusiutuvan biokapasiteetin ja kulutuksemme välille ja siten, että
luonnon monimuotoisuus ei vaarannu.
Ekologinen kestävyys on kaiken toiminnan välttämätön edellytys –
aineellisen ja ympäristöä haittaavan ja kuluttavan kulutuksen
vähentäminen on välttämätöntä, jotta saavutetaan riittävän nopeasti
tasapaino luonnon uusiutuvan biokapasiteetin kanssa ja pystytään
hidastamaan ilmaston lämpenemistä.
VAPAUS LUO UUDEN MAAILMAN
Uuden ajan ”vallankumouksessa” ei oteta valtaa itselle nykyisiltä
vallankäyttäjiltä, vaan luodaan uusi yhteiskunta, jossa hallinto on
hajautettua ja paikallista. Uudessa ajassa ”Vallankumous” tarkoittaa
tuen pois vetämistä nykyisiltä vallankäyttäjiltä ja järjestelmiltä ja
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uuden
yhteiskunnan
elämänvalinnoista käsin.

luomista

vapaudesta

ja

omista

Väkivalta on vallankäyttöä ja toisten ihmisten ihmisyyden ja
vapauden rajoittamista eikä sitä tule tämän vuoksi hyväksyä missään
muodossa, uudessa ajassa painopiste ei ole nykyisen järjestelmän
tuhoamisessa, vaan uuden yhteiskunnan ja maailman luomisessa
vapaudesta ja elämästä käsin.
Vapaus valtiosta, hallituksesta, enemmistödemokratiasta, laeista,
armeijasta – nämä ovat aina vahvimman ja vallassa olevan eliitin
omaksi suojakseen rakentamia välineitä - vapaat ihmiset eivät
tarvitse näitä, aina on kuitenkin pieni vähemmistö, joka rikkoo
yhteisön käyttäytymismalleja ja sääntöjä - heitä pitää auttaa
sopeutumisessa yhteisöön, ei sulkea vankilaan.
TYÖ JA OMISTUSOIKEUS
Vapaaehtoinen työ, jossa jokainen löytää oman luontaisen tapansa
tehdä työtä kaikkien hyväksi, muodostaa yhteiskunnan
toiminnallisen perustan, tällöin ei tarvita palkkatyötä eikä muitakaan
ulkoisia pakotteita.
Omistusoikeus on vallankäyttöä ja rajoittaa muiden elämistä –
omistukset ovat syntyneet yleensä yhteisten aikojen saatossa
tapahtuneiden ponnistusten avulla ja ovat siksi yhteisiä, eivät
yksityisiä.
YHTEISÖ JA TALOUS
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Kaikkien osallistuminen yhteisten asioiden hoitamiseen ja niistä
päättämiseen – asioista on päätettävä siellä missä koetaan niiden
vaikutukset ja niiden toimesta, joita asiat koskevat.
Paikallistalous, läheisyhteisöt, yksityisyys
–
yhteisöllinen
omavaraisuus ja vastuu yhteisön jäsenistä, yksilön yksityisyys on
varmistettava myös yhteisön sisällä, vaihdantaa toisten yhteisöjen
kanssa.
HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE
Uuden ajan tavoitteena on luoda edellytykset sille, että kaikki
maailman ihmiset voisivat elää vapaana oikeudenmukaista ja tasaarvoista elämää, jossa ei ole enää ristiriitaa meidän itsemme ja
maapallomme välillä (eettisyys ja ekologisuus), ja jossa eriarvoisuus
kaikilla sen eri ilmenemisen tasoilla on päättynyt ja erilaisuutta
arvostetaan elämän monimuotoisena ilmentymänä.
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, jotka koskevat kaikkia, ovat vapaan
yhteiskunnan perusta, sillä ilman näitä syntyy aina eriarvoisuutta ja
vallankäyttöä, joka johtaa vähemmistöjen alistamiseen ja
hyödyntämiseen.

Uuden ajan yhteiskunnan ominaisuuksia
▪

▪

luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen ja
varmistaminen kaikessa toiminnassa - luodaan ratkaisuja, jotka
eivät heikennä luonnon ja ympäristön tilaa
talouskasvuriippuvaisuuden poistaminen - aineellisen kulutuksen
lasku ja tavoitteena resurssipohjaisen talouden toteuttaminen siirtymävaiheessa velaksi eläminen lopetettava kaikilla elämisen
tasoilla
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

osallisuusyhteiskunnan toteuttaminen - aito demokraattinen
vaikuttamismahdollisuus
kaikille
paikallisyhteisöstä
valtakunnalliseen ja globaaliin päätöksentekoon asti
tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettuna
elämäkeskeisen kasvatuksen, koulutuksen - päivähoidon ja
koulun uudistaminen elämää ja tulevaisuutta tukevaksi - ja
elinikäisen elämäkeskeisen opiskelun toteuttaminen
taata kaikille perustulo varmistamaan elämisen mahdollisuus
siirtymävaiheessa siirryttäessä resurssipohjaiseen talouteen ja
työpaikkojen vähentyessä teknologian johdosta
siirtyminen oikeudenmukaiseen, tasa-arvoiseen ja läpinäkyvään
kauppaan - kaupankäynnin vapauttaminen ja kaupan esteiden
poistaminen
globaalisti
ja
paikallisesti,
siirtyminen
kuluttajavetoiseen kaupankäyntiin - sama hinta kaikille ostajille
(vain kuljetuskulut huomioidaan) yms. (ennen resurssipohjaista
taloutta)
teknologiaa - automaatio, robotiikka, digitalisaatio yms. käytetään pienentämään haitallista ympäristörasitusta ja eimielekästä työtä
eläimille oikeus elää luonnonmukaista elämää - lihansyönnin
radikaali vähentäminen eettisistä syistä ja ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseksi
vaatimus terveellisistä elämäntavoista - lääketieteelliseen
hoitoon yhdistyy aina elämäntapamuutos
liikkuminen ilman henkilöautoa - radikaali siirtyminen
joukkoliikennöintiin ja auton tarpeen vähentäminen työn ja
asumisen ratkaisuilla - fyysinen läheisyys, etä- ja virtuaalityö yms.
- suositaan kävelyä, polkupyöräilyä ja muita ihmisvoimin
tapahtuvia liikkumisen muotoja
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▪

kaikilla on oikeus itsensä toteuttamiseen ja ilmaisemiseen
kulttuurin ja taiteen aloilla hyvinvoinnin lisäämiseksi
yhteiskunnassa

Globaalit tavoitteemme
Me tarvitsemme nyt globaalin tavoitteen ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ja uusiutumiskyvyn
palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Onhan meillä velvollisuus
huolehtia maapallostamme. Meidän tulee hyväksyä maapallon
ekologiset rajat kaikelle toiminnalle ja jaettava maapallon luomat
mahdollisuudet oikeudenmukaisesti korkean elintason ja matalan
elintason maiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa länsimaiden
aineellisen kulutuksen vähentämistä, jotta kehittyville maille tulee
tilaa saavuttaa kohtuullinen aineellinen elintaso. Tämä merkitsee siis
sitä, että elintasoerojen on kavennuttava, eikä se voi tapahtua siten,
että kaikki maat saavuttavat länsimaisen elintason, vaan
käytettävissä olevia luonnonvaroja on jaettava yhteisen ihmisyyden
nimissä oikeudenmukaisesti kaikkien maiden kesken. Mikäli
länsimaat eivät tue tätä kehitystä, niin eriarvoisuus ja taloudellinen ja
sosiaalinen kuilu vain kasvavat, mikä ajaa meidät kasvavaan
vastakkainasetteluun ja jatkuvaan taisteluun hupenevista
luonnonvaroista. Tämä ei voi olla länsimaidenkaan intressissä.
Länsimaiden kannattaa hyväksyä tämä aineellisen elintasonsa lasku
ja valmistautua siihen ajoissa, sillä muuten olemme jatkuvassa
”sotatilassa” maapallomme suuren väestöenemmistön kanssa. On
myös varmistettava, että kun elintaso länsimaissa laskee, niin se
tapahtuu maiden sisällä oikeudenmukaisesti eli myös maiden sisäiset
elintasoerot tasoittuvat eikä käy päinvastoin, kuten nyt tapahtuu.
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Jotta
edellä
mainittu
tavoite
aineellisen
kulutuksen
oikeudenmukaisesta jakamisesta olisi edes teoriassa mahdollista, se
edellyttää globaalin eriarvoisuuden pienentämistä. Me tarvitsemme
nyt globaalin tavoitteen taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden
pienentämiseksi ja elämälle välttämättömän perusturvan
varmistamiseksi kaikille ihmisille. Meillä kaikilla on oikeus elämään
riippumatta siitä, missä asumme ja elämme.
Eriarvoisuuden ja siitä kumpuavan epätasaisen aineellisen elintason
jakaantumisen perussyynä ovat erilaisuuden pelkääminen ja oman
erillisyyden kokemuksen turvaaminen muiden erilaisuutta vasten.
Me tarvitsemme nyt globaalin tavoitteen ihmisten, yhteisöjen,
kulttuurien ja kansojen erilaisuuden hyväksymiseksi ja tästä
erilaisuudesta kumpuavien vastakkainasettelujen ja oman
turvaamistarpeiden vähentämiseksi ja estämiseksi. Meillä kaikilla on
oikeus erilaisuuteemme ja rauhaan.
Erilaisuuden hyväksyminen ja näkeminen kulttuurisena rikkautena ja
ihmisyytemme toteutumisen välineenä mahdollistaa meille kaikille
oikeuden itsensä ilmaisemiseen yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja
kansakuntina. Me tarvitsemme nyt globaalin tavoitteen ihmisten,
yhteisöjen, kulttuurien ja kansojen itsensä ilmaisemisen ja
toteuttamisen mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi ja tätä edistävien
vallankäyttömuotojen
vähentämiseksi
vallan
keskittymistä
purkamalla. Meillä kaikilla on oikeus itsemme ilmaisemiseen ja
toteuttamiseen.
Me tarvitsemme nyt uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita, joiden
avulla maapallomme aineelliset luonnonvarat jaetaan kaikkien
ihmisten kesken oikeudenmukaisesti ja siten, että se mahdollistaa
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maapallomme ekologisen tasapainon palauttamisen ja sen
monimuotoisuuden ja elinvoiman ylläpitämisen. Me tarvitsemme
uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita, joiden avulla eriarvoisuuden
globaali poistaminen on etusijalla kaikessa toiminnassamme ja
tavoitteenamme sen perustana olevan erilaisuuden hyväksymisen
lisääminen, jotta voimme varmistaa kaikille yhdenmukaisen
oikeuden itsensä ilmaisemiseen ja toteuttamiseen rauhan oloissa.
Me tarvitsemme nyt uutta aikaa ja globaaleja tavoitteita,
voidaksemme jatkaa elämäämme maapallolla inhimillisesti ja rauhan
oloissa. Me tarvitsemme uutta aikaa, saadaksemme itsellemme
ihmisarvoisen tulevaisuuden.

Ratkaisevat kysymykset
Mitkä ovat ne kysymykset, joihin meidän tulisi onnistuneesti vastata,
jotta pystyisimme ratkaisemaan haasteemme? Me luomme ja
ylläpidämme kapitalistista taloudellista, sosiaalista ja poliittista
järjestelmää omalla palkka- tai muulla ansiotyöllämme ja
kulutuksellamme, joita toteutamme markkinoilla. Koska me itse
luomme ja tuemme tätä järjestelmää, niin me itse voimme myös
lopettaa sen tukemisen ja lopulta viedä siltä elinvoiman, joka on nyt
muodostumassa uhkaksi itsellemme ja maapallomme elinvoimalle.
Meidän täytyy tulevien vuosikymmenten aikana löytää ratkaisu
maapallomme
ja
ihmisyytemme
rajoissa
pysyvälle
elämäntavallemme, talous- ja poliittiselle järjestelmällemme ja
kulttuurillemme. Olemme monesti yhtä mieltä tästä tavoitteesta ja
pakosta, mutta kun siirrymme sanoista tekoihin, teot jäävät usein
merkityksettömiksi ja vain huonoa omaatuntoamme ehkä
parantaviksi, mutta pysyvää muutosta elämäntapaamme ne eivät
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tee.
Kun
siirrymme
materialistisesta
ja
vastuuttomasta
elämäntavastamme ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliseen
elämäntapaan, meidän tulee löytää vastauksia seuraaviin ratkaiseviin
kysymyksiin:
▪

▪

▪

▪

▪

Miten teemme ymmärretyksi ja tavoiteltavaksi, että ekologisesti
kestävä ja sosiaalisesti vastuullinen elämäntapa on aitoa ja
kestävää hyvinvointia tuottava elämäntapa?
Miten teemme yksinkertaisesta ja aineellisesti vaatimattomasta
elämäntavasta sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksyttävää,
tavoiteltavaa ja suositeltavaa?
Miten muutamme sosiaalisen kontekstimme ja yhteiskunnallisen
rakenteemme ekologisesti kestävää ja vastuullista elämäntapaa
tukevaksi ja ylläpitäväksi?
Miten vaihdamme ulkoisesti yltäkylläisen mutta kestämättömän
elämäntapamme sisäisesti rikkaaksi ja ulkoisesti vastuulliseksi
elämäntavaksi ja elämäksi?
Miten vaihdamme itsemme ilmaisun, itsemme toteuttamisen ja
identiteetin luomisemme tavarasta, rahasta ja muusta ulkoisesta
sisäisiin arvoihin, jotka kumpuavat elämästä ja sen luomista
merkityksistä ja jotka eivät ole enää ristiriidassa
tulevaisuutemme kanssa?

Mikäli emme pysty löytämään vastauksia näihin ratkaiseviin
kysymyksiin, niin kohtalomme on sinetöity katkeraan loppuun asti.
Moni meistä on kyllä valmis tekemään elämästään kestävää ja
vastuullista, mutta ilman yhteiskuntamme ja kulttuurimme tukea se
ei ole useinkaan mahdollista. Uhraus on liian suuri ja sulkeminen
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nykyisen sosiaalisen kontekstin ulkopuolelle liian kova hinta
maksettavaksi. Siksi tarvitsemme näkemyksiä, keinoja, hyväksyntää
ja tukea uudelle, kestävälle ja vastuulliselle elämäntavallemme myös
”viralliselta” koneistoltamme. Silloin onnistumisemme on
todennäköisempi.
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