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ALKUSANAT
Toteutuessaan uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden pelastaa
itsemme hyvään elämään ja palauttaa maapallomme
monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tasolle, jolla elämämme ja
tulevaisuutemme ovat turvattuja.
Uusi aika tarkoittaa modernin ja postmodernin maailmankuvan ja
aikakauden jälkeen tulevaa elämäkeskeistä ja luonnollista
olemassaoloa, vapautta ja maailmankuvaa sekä mekanistisen ja
materialistisen
todellisuuskäsityksen
jälkeistä
orgaanista,
tietoisuuteen perustuvaa todellisuuskäsitystä.
Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävä, hyvä ja mielekäs elämä, yhteiskunta ja
maailma. Päämääränä on ottaa vastuu sen toteutumisesta omassa
elämässämme muuttamalla sisäistä ja ulkoista todellisuuttamme.
Tämän voimme toteuttaa vapautumalla nykyisyyttä ylläpitävistä
uskomuksistamme. Kohtaamme ne tekemällä tekoja omassa
elämässämme ja laajentamalla tietoisuuttamme itsestämme,
elämästämme ja ihmisestä itsestään.
Me
voimme
päästä
irti
nykyisestä
kestämättömästä
elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda maailman, joka ei
ole enää ristiriidassa oman itsemme ja tulevaisuutemme kanssa.
Olemme lähestymässä vääjäämättä hetkeä, jolloin joudumme
tekemään valinnan – alammeko radikaalisti sopeuttaa länsimaista
2

elämäntapaamme luonnon ja elämää ylläpitävien järjestelmien
kantokykyyn ja uusiutuvien luonnonvarojen mahdollistamalle
kestävälle tasolle, vai annammeko luonnon ja oman elämämme
perustan tuhoutua ja tehdä lopulta elämästämme kamppailua
eloonjäämisestä?
Jokainen meistä voi tämän valinnan tehdä vain omasta
puolestaan, ja jos se vaatii erityistä epäitsekkyyttä ja uhrautumista,
niin sitä arvokkaampi ja kunnioitettavampi tämä elämän puolesta
tehtävä valinta on. Kaikille tämä valinta ei tule olemaan helppo. Se
tulee ymmärtää meidän, jotka olemme jo eläneet modernin
maailmankuvamme loppuun asti ja pystymme kulutuksemme ja
elämäntapamme muuttamaan omasta sisäisestä tahdostamme ja
välttämättömyydestä mahdollisimman kestäviksi. Siksi meidän
tehtävämme on toimia esimerkkeinä ja kannustaa muita tähän
vaativaan valintaan, josta lastemme ja tulevien sukupolvien elämä on
kiinni.
Kun tarpeeksi moni valitsee oman elämänsä aineellisen
kulutuksen kohtuullistamisen, niin taloudellinen järjestelmä ja
yhteiskunnallinen rakenne hyvinvointipalveluineen joutuvat
sopeutumaan tähän uuteen elämäntapaan. Luonnollisesti
kohtuullistaminen tarkoittaa aineellisen elintasomme pudotusta ja
oman vastuumme kasvamista elämästä ja läheisimmistä, mutta se ei
tee elämästämme onnettomampaa tai merkityksettömämpää,
päinvastoin. Kun vapaudumme materialistisesta maailmankuvasta ja
arvoista, alamme huomata, mikä elämässä on olennaista ja mistä se
todellinen onnellisuus löytyy. Se löytyy itsestään elämästä, joka on
vapaata, luonnollista ja kestävää. Sillä on tulevaisuus, joka on
mahdollinen.
Valinta ei ole helppo, mutta me itse päätämme ihmiskuntamme
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tulevaisuudesta – onko se kestävä ja mahdollinen, vai jatkammeko
katkeraan loppuun asti. Toki maailmassa on paljon muitakin
lyhyentähtäimen ongelmia ja haasteita, mutta jos tuhoamme
elämämme perustan käyttäessämme maapallon luonnonvarat
loppuun, niiden ratkaisemisella ei ole enää merkitystä. Nyt on aika
keskittyä olennaiseen ja tehdä valinta elämän puolesta.
Olen menneiden vuosien ja vuosikymmenten aikana pohtinut
paljon aikamme ja maailmamme tilaa ja kirjoittanut monesti hyvinkin
erilaisista näkemyksistäni, mutta siitä huolimatta olen kuitenkin
alitajuisesti uskonut ja toivonut, että voisimme löytää ratkaisun
aikamme haasteisiin nykyisen todellisuutemme sisältä käsin. Olen
uskonut, että ratkaisu löytyisi uudistamalla talousjärjestelmää sekä
demokraattista ja poliittista kulttuuria, toimimalla tämän muutoksen
puolesta ja pyrkimällä löytämään ratkaisuja, joilla uudistaa nykyistä
yhteiskunnallista ja taloudellista todellisuuttamme. Olen uskonut,
että ratkaisu voisi löytyä näitä järjestelmiä muuttamalla ja
uudistamalla ja siten ihmisten arkea ja käyttäytymistä muuttaen.
Olen uskonut, että muutos tapahtuisi niiden ihmisten toimesta, jotka
valtaa käyttävät ja joille tämän vallan olemme antaneet.
Enää en usko.
Olen jo jonkin aikaa tiedostanut hyvin vahvasti, että aikamme
haasteiden ja ongelmien perimmäinen syy ei ole järjestelmissä ja
niissä valtaa käyttävissä ihmisissä, vaan niiden perustana olevassa
mekanistisessa ja materialistisessa tavassamme hahmottaa
maailmaamme,
kapitalistisessa
ja
yksilökeskeisessä
maailmankuvassamme
ja
ekologisesti
ja
sosiaalisesti
kestämättömässä elämäntavassamme. Olen tiedostanut, että nämä
järjestelmät vain peilaavat sitä todellisuutta, jossa itse elämme −
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järjestelmämme ovat meidän näköisiämme.
En ole ehkä kuitenkaan halunnut tiedostaa sitä, että nämä
järjestelmät eivät pysty muuttumaan ja uudistumaan, vaan että ne
ovat lukittuja niiden perustana olevaan käsitykseen todellisuudesta
ja siihen, miten meidän tulisi elämämme järjestää. Kun tämän kaiken
nyt tiedostan, niin looginen johtopäätös on se, että ainoa
mahdollisuus muuttaa järjestelmiämme ja ratkaista aikamme
haasteita, on alkaa elää toisella tavalla. Sinun ja minun tulee siis elää
toisella tavalla ja lopettaa nykyisen menon tukeminen. Maailmamme
muuttuu vain, jos me itse otamme vastuun elämästämme ja
tulevaisuudestamme ja alamme elää uudella tavalla: vastuullisella ja
kestävällä tavalla. Järjestelmät kyllä sitten muuttuvat aikanaan
vastaamaan sitä uutta todellisuutta, jossa yhä suurempi osa meistä
elää.
Tiedän toki, että tulemme muuttamaan elämäntapamme joka
tapauksessa sitten kun oma muuttunut maailmankuvamme ja
arvomme tekevät vastuuttomasta ja kestämättömästä elämästämme
sisäisesti mahdotonta. Pelkään kuitenkin, ettei meidän ei ole
mahdollista odottaa tätä evolutiivista kehittymistämme uuteen
maailmankuvaan. Siksi meidän on nyt tiedostettava, että jos
haluamme estää maailmamme muuttumisen yhä kuumemmaksi ja
ennakoimattomammaksi, epätasa-arvoisemmaksi ja taisteluksi
eloonjäämisestä ja jäljellä olevista luonnonvaroista, meidän on itse
muutettava elämäntapaamme ja käyttäytymistämme. Meidän on
lopetettava sen odottaminen, että nykyiset järjestelmämme ja niiden
valtaapitävät tekisivät tarpeelliset muutokset elämäämme
sääteleviin lakeihin ja asetuksiin ja pakottaisivat meidät toimimaan
toisella tavalla. Tätä he eivät tule tekemään. Ja miksi tekisivät, kun
aina äänestämme ja valitsemme heidät itseämme edustamaan,
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vaikka tiedämme heidän kyvyttömyytensä ratkaista aikamme
ongelmia kestävällä tavalla.
Meidän itsemme on siis otettava vastuu tulevaisuudestamme ja
alettava elämään tavalla, joka ei ole ristiriidassa maapallon
elinvoimaisuuden ja ihmisyyden kanssa. Silloin emme sysää vastuuta
muutoksesta järjestelmille ja valtaapitäville, jotka ovat lukittuja
omaan todellisuuteensa ja luomiemme järjestelmien omalakisuuteen.
Tämän vuoksi olen keskittynyt tässä kirjassa etsimään tapoja olla
tukemasta nykyistä menoa ja etsiä tapoja luoda uutta kestävämpää
ja vastuullisempaa tapaa elää. Ja tietenkin toivon, että moni muukin
teistä tekisi tämän saman täyskäännöksen elämässään ja muuttaisi
elämänsä ongelmasta ratkaisuksi.

Lukijalle
Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme
ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti
taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista romahdusta.
Nykyinen järjestelmämme ei ole enää mahdollinen eikä tarjoa meille
niitä ratkaisuja, joita niin kipeästi nyt tarvitaan.
Meidän on löydettävä nopeasti sille vaihtoehto. Nyt se on
löydettävissä meidän oman elämämme ja elämän valintojemme
välityksellä. Me itse olemme tarvittava muutosvoima ja tie
mahdolliseen maailmaan. Ja jotta pystyisimme tähän vaativaan
tehtävään, se edellyttää meiltä uutta luonnollista ja elämäkeskeistä
maailmankuvaa
ja
uutta
tietoista
tapaa
havainnoida
todellisuuttamme sellaisena kuin se on.
Nyt on aika valita ja tehdä päätös elämän puolesta − me olemme
ratkaisu aikamme haasteisiin ja tie merkitykselliseen ja hyvää
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elämään.
Käsillä olevan kirjan tavoitteena on herättää meidät kaikki
näkemään, että










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 itse voimme osallistua aktiivisesti oman elämämme ja
tekemiemme elämänvalintojen myötä maailmamme
muuttamiseen vapaammaksi, kestävämmäksi ja paremmaksi,
me voimme laajentaa omaa todellisuuden näkemistämme ja
laajentaa näkemyksiämme ja kokemuksiamme siitä, mitä
pidämme
pysyvänä
ja
muuttumattomana
todellisuutenamme, sekä ymmärtää, että me itse luomme
sen todellisuuskuvan, joka toimiamme ja elämäämme
määrittää,
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 että ne muuttuvat, kun muutamme näitä
todellisuutemme perusteita,
vaikka emme voikaan ennustaa tulevaisuuttamme
konkreettisella ja arjen tasolla, niin me voimme jo nyt nähdä
ja ymmärtää, mille perustalle tulevaisuutemme tulee
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muodostumaan eli mitkä ovat ne uudet arvot,
maailmankuvat ja todellisuuskäsitys, jotka tulevaisuutemme
maailman luovat, jos vain onnistumme menemään eteenpäin
biopsykososiaalisessa kehityksessämme niin yksilöinä kuin
yhteisöllisestikin,
kuka tahansa meistä saa tämän tulevaisuuden näkemisen
kyvyn, kun vain avautuu elämälle ja laajentaa omaa
tietoisuuttaan ja todellisuuden näkemistään,
myös Suomen uudistaminen kohtaamaan aikamme haasteet
ja esimerkiksi yrittäjälähtöinen yritystoiminta, jota olen
laajemmin kirjassa avannut, voidaan jo nyt määrittää tämän
uuden todellisuusparadigman avulla ja kuvata niiden
luonnetta ja ominaisuuksia yleisellä tasolla,
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.

Kirjan tavoitteena on kuvata sitä uutta uljasta maailmaa, joka on
mahdollinen ja jolla on tulevaisuus, sekä avata meille kaikille tietä
kulkea sitä kohti.
Kirjani sanoma perustuu uuden luonnollisen ja elämäkeskeisen
todellisuuskäsityksen ja sen synnyttämän uuden evolutiivisen ja
holistisen
maailmankuvani
kautta
tekemääni
tulkintaan
nykyisyydestämme ja mahdollisesta tulevaisuudestamme. Olen sitä
kirjoituksissani avannut menneiden 10 vuoden aikana ja nyt siis
koonnut sen yhteen kirjan muodossa.
Kirjani ei sisällä tarkkoja tai puhtaasti tutkimukseen perustuvia
faktoja, vaan näkemyksiä, jotka nousevat uuden maailmankuvan
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kautta tapahtuneesta maailmamme ja sen eri ilmiöiden tarkastelusta.
Ne lähestyvät länsimaisen yhteiskunnan uudistamista ylhäältäpäin
maapallon, globaalin maailman ja ekologian näkökulmasta ja
alhaaltapäin yksilön tietoisuuden, todellisuuden, vapauden ja elämän
näkökulmasta.
Kirjani
avulla
pyrin
luomaan
kokonaisvaltaisen
uuden
”tulevaisuuskuvan”.
Sen
avulla
ihmiskuntamme,
yhteiskuntamme ja me sen jäseninä voisimme ratkaista aikamme
haasteet, jotka ovat muodostumassa uhaksi jopa meidän
olemassaolollemme. Kirjan esittämät näkemykset luovat perustaa
uudelle vapaalle ihmisyydelle ja kestävälle maailmalle ja niiden
toteuttamiselle yksilön, yhteisön / kulttuurin, yhteiskunnan ja
ihmiskunnan tasoilla.
Perusviestini voidaan kiteyttää seuraavasti: voisi olla toisin,
muutos on mahdollinen, me teemme sen eikä muutos tapahdu
samalla tietoisuuden tasolla, jolla ongelmamme ovat syntyneet.
Voit lukea kirjan kannesta kanteen tai haluamassasi
järjestyksessä, sillä kukin luku muodostaa oman itsenäisen
kokonaisuutensa. Kirjan teksti on kuitenkin sen verran tiivistä ja
varmaan myös haastavaa, että suosittelen verkkaista etenemistä
omaan tahtiin. Pohdi, mitä esittämäni näkemykset merkitsisivät
omassa elämässäsi.

Minulla 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.
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vuosisadan ”eloonjäämisoppi”, jossa vapaus, vastuu, luovuus ja
kestävyys antavat uuden perustan − uuden todellisuuskäsityksen ja
maailmankuvan meille kaikille.
Minulla 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.
Minulla 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.
Minulla 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.
Minulla 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.
Minulla on unelma ”uudesta Suomesta”, Suomesta, jossa
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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
Suomi on vapaan ihmisyyden esitaistelija.
Minulla 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. Minulla on unelma, että
jonakin päivänä tämä on mahdollista ja totta.
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